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Foretal. 

Forsta  tanken  p&  denna  undersokning  g&r  tillbaka  till 

professor  Henrik  Schiicks  forelasningar  i  fransk  medeltids- 
och  renassansliteratur  under  &ren  1893  och  1894.  Pro- 

fessor Schuck  gjorde  mig  d&  uppmarksam  p&  det  intresse, 

som  kunde  vara  forknippadt  med  en  undersokning  af  dessa 

temligen  forbisedda  profandramer.  For  uppslaget  till  denna 

afhandling  s&val  som  for  m&nget  l&n  af  handskrifter  och 

bocker  ur  hans  rika  samling,  hvilka  eljest  skulle  varit  mig 

otillgangliga,  ber  jag  harmed  att  f&  frambara  mitt  var- 
maste  tack. 

Ursprungligen  hade  det  varit  min  mening  att  behandla 

amnet  komparativt,  s&  att  jag  sammanstalde  och  jemforde 

profandramat  i  Frankrike  med  liknande  fenomen  sarskildt  i 

spanska  och  engelska  liter aturen.  Men  jag  m&ste  snart 

ofvergifva  denna  plan,  dk  jag  kom  till  insigt  om,  att  en 

dylik  undersokning  skulle  stota  p&  for  stora  sv&righeter. 

Ty  dels  ar  denna  grupp  af  dramer  i  de  b&da  andra  lan- 
dernas  literatur  sk  foga  behandlad,  att  jag  tvungits  att 

g&  ned  till  sjelfva  kallorna  for  att  kunna  bedoma  dem 

fran  den  sceniskt-tekniska  synpunkt,  som  jag  har  anlagt; 

dels  visade  det  sig  haruppe  synnerligen  sv&rt  att  erh&lla 

den  nodiga  literaturen.  Afven  d&  likheterna  mellan  de 

enskilda  dramerna  aro  s&  sl&ende  som  mellan  Claude  Rou- 

illets  drama  Philanire  och  Shaksperes  Measure  for  Mea- 

sure, har  darfor  jag  systematiskt  afhallit  mig  fr&n  alia 

utforligare  undersokningar.  Det  har  tyckts  mig,  som  om 

jag  ej  hade  fast  mark  att  fota  mina  jemforelser  p&. 
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IV 

Afven  for  amnet  med  den  begransning,  som  det  nu 

eger,  hafva  sv&righeterna  att  erh&lla  nodig  literatur  ej 

varit  obetydliga.  Harvarande  bibliotek  ar  p&  grund  af  sitt 

ringa  kopeanslag  temligen  klent  forsedt,  och  det  kanske 

ej  minst,  d&  det  galler  romansk  literatur.  Afven  de  van- 
ligaste  handbocker  och  samlingar  saknas  ofta.  I  ej  ringa 

m&n  bar  emellertid  denna  brist  afhjelpts  genom  den  villig- 
het,  hvarmed  bibliotekets  tjensteman  alltid  varit  beredda, 

att  fr&n  andra  rikets  bibliotek  anskaffa  det  saknade,  och 

ber  jag  att  till  dem  for  allt  visadt  tillmotesg&ende  f&  fram- 
fora  mitt  tack. 

Atskilliga  och  ej  s&  f&  arbeten  har  jag  emellertid 

m&st  uppsoka  dels  i  Kopenhamns  biblioteker,  dels  i  Biblio- 
theque  Nationale  i  Paris. 

De  forh&llanden,  under  hvilka  denna  undersokning 

skrifvits,  hafva  s&ledes  ej  varit  de  mest  gynsamma.  Mer 

an  en  g&ng  under  arbetets  fortg&ng  hafva  mina  anteck- 
ningar  svikit  mig,  och  vid  dess  slutliga  redigering  skulle 

jag  gerna  onskat  att  annu  en  g&ng  kunnat  f&  jemfora 

mina  citat  med  originalen,  hvilket  emellertid  i  m&nget 

fall  varit  mig  omojligt.  For  brister  som  v&llats  haraf 

beder  jag  lasaren  om  ursakt  och  v&gar  rakna  pS,  att  &t- 
minstone  hvar  och  en,  som  under  liknande  forh&llanden 

behandlat  amnen  af  samma  art,  skall  vara  benagen  att  i 
detta  fall  visa  ett  visst  ofverseende. 

En  studie  som  denna  ofver  dramer,  hvilka  till  storre 

delen  sakna  allt  inneboende  literart  varde,  skall  sakerligen 

forefalla  m&ngen  otacksam  och  lonlos.  I  det  stora  och 

hela  galler  sakerligen  Sainte-Beuves  yttrande  om  medel-' 
tidsdramat  i  allmanhet  afven  om  dessa  dramer:  nar  man 

val  skakat  dammet  af  alia  dessa  folianter,  har  man  endast 

att  &ter  stalla  dem  tillbaka  p&  sina  hyllor  for  att  l&ta  dem 

fortsatta  sin  sekelgamla  somn.  Delvis  ar  emellertid  me- 

deltidsdramat  for  mycket  foraktadt.  Sysslar  man  lange 

med  det,  lefver  man  sig  in  i  dess  egendomliga  form  och 
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anda,  sk  patraffar  man  stundom  arbeten,  hvilka  trots  alia 

utforandets  brister,  hafda  sin  plats  afven  vid  sidan  om  se- 
nare  tiders  masterverk. 

Och  dessutom  ar  det  ju  icke  alltid  for  deras  egen 

skull,  som  man  uppsoker  dessa  dramer.  De  ega  framfor- 

allt  ett  historiskt  intresse  s&som  ett  nodvandigt  genom- 

g&ngsled  i  ufvecklingskedjan,  och  under  det  att  man  syss- 

lar  med  dem,  tycker  man  sig  komma  blomstringstidens 
masterverk  narmare. 

Det  ar  atminstone  den  k^nsla,  som  burit  mig  genom 

denna  undersokning,  och  jag  kan  endast  onska,  att  den 

genom  detta  arbete  afven  m&tte  meddela  sig  till  en  eller 
annan  lasare. 

Lund  den  8  Maj  1897. 

Forfattaren. 
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forkortad  form. 

Beauchamps,  Recherches  sur  les  theatres  de  France.   I — III. 
Paris  1735.  8:0. 
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Fournier,  E.,  Le  theatre  fraii9ais  avant  la  renaissance. 
Paris.    S.  a. 

Jubinal,  A.,  Mysteres  inedits  du  XV:e  siecle.  I,  II.  Paris. 
1837. 

La  Croix  du  Maine,  Les  bibliotheques  fran^oises  de  —  et 
de  du  Verdier;  nouvelle  edition  par  Rigolof  de  Jiivignt/. 
I— VI.    Paris.    1772,  1773.  4:o. 

[La  Valliere].    Bibliotheque  du  theatre  francoix  depuis  son 
origine.    I — III.    Dresde.    1768.  8:0. 

Meril,  E.  du,  Origines  ladnes  du  theatre  moderne.  Paris 
1849. 

Parfait  freres,  Histoire  du  theatre  frain^ois.  I — XV.  Paris 
1745—1749. 

Petit  de  Julleville,  L.,  La  Comedie  et  les  mceurs  en  France 
au  moyen  age.    Paris,  Cerf,  1886. 

Petit  de  Julleville,  L.,  Les  Comediens  en  France  au 
moyen  age.    Paris,  Cerf.,  1886. 

Petit  de  Julleville,  L.,  Les  mysteres.    Paris,  Hachette, 
1880.    I- II. 

Petit  de  Julleville,  L.,  Repertoire  du  theatre  comique  en 
France  au  moyen  age.    Paris,  Cerf,  1886. 

Rigal,  E.,  Alexandre  Hardy  et  le  theatre  fran^ais  a  la  fin 
du  XVI:e  et  au  commencement  du  XVILe  siecle. 

Paris,  Hachette,  1889. 

Digitized  by Google 



VII 

Rigal,  E.,  Esquisse  d'un  histoire  des  Theatres  de  Paris  de 1548  a  163B.    Paris  1887.  12:o. 

SouLrE,  E.,  Recherches  sur  Moliere  et  sur  sa  famille.  Paris, 
Hachette,  1863. 

Viollet  Le  Due,  Ancien  theatre  francos  I — X.  Paris, 
1864—1867. 

For  ett  och  annat  sallsyntare  tryck  fr&n  sextonde 
&rhundradet  borde  afven  dess  numraer  i  Bibliotheque  natio- 
nale  uppgifvits,  enar  dessa  arbeten  sallan  p&traffas  i  bi- 
bliotekets  kataloger.  Tyvarr  har  jag  einellertid  ej  alltid 
kunnat  &terfinna  dessa  hanvisningar  i  mina  anteckningar. 
Fullstandig  titel  ar  dereinot  i  texten  alltid  anford  s&val  pA 

dylika  arbeten  som  p&  andra  ej  har  ofvan  upptagna  kallo- 
skrifter. 
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Inledning. 

Liksom  ofverallt,  der  dramat  blomstrat,  kan  man  af- 

ven  inoin  medeltidsteatern  tirskilja  tv&  arter  af  drama: 

ett  allvarligt  och  ett  komiskt.  Det  senare  tyckes  i  sin 

utveckling  direkt  anknyta  sig  till  de  sista  produkterna  af 

det  antika  dramat  —  till  dessa  mimer  och  pantomimer, 

hvilka  under  kejsartiden  nastan  fullstandigt  undantrangt 

tragedien  och  den  hogre  komedien  och  mot  hvars  oblyga 

sedesloshet  kyrkofaderna  standigt  utfara. 

S&  ar  deremot  ej  fallet  med  det  allvarliga  dramat. 

Liksom  det  grekiska  framgick  ur  Dionysosfesternas  di- 

tyramber,  s&  utvecklades  det  medeltida  ur  den  kyrkliga 

kors&ngen  och  utgjorde  i  sin  ursprungliga  form  en  integre- 

rande  del  af  de  stora  festdagarnes  gudstjenst. 

Det  forsta  intrycket  man  f&r,  nar  man  gor  bekantskap 

med  en  storre  mangd  medeltidsdramer  fr&n  olika  ftrhun- 

draden,  ar  val  det,  att  de  alia  likna  hvarandra  som  p&  ett 

trad  det  ena  bladet  det  andra.    Man  tycker,  att  der  egent- 

ligen  ej  ar  n&gon  annan  skilnad  mellan  dem  an  den,  som 

betingas  af  deras  storre  eller  mindre  omf&ng  och  en  viss 

variation  af  amnena.    Hela  den  literara  behandlingen  fore- 

kommer  en  deremot  nastan  schematiskt  enformig.  Gran- 

skar  man  dem  narmare,  upptHcker  man  dock  afven  har  dif- 
ferenser,  och  man  varseblir,  huru  det  fr&n  &rhundrade  till 

&rhundrade  skiftar  karakter,  samt  att  hvart  och  ett  af  dessa 

dramer  i  sjelfva  verket  har  sin  sarpregel.  Till&ter  nu  ocks& 

icke  det  foreliggande  materialets  torftighet,  att  man  i  alia 
l 
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dess  finare  nyanser  foljer  denna  dess  utvecklingsg&ng, 
s&  kan  man  dock  i  stora  linier  teckna  dess  historia. 

Under  alia  dess  vexlingar  ar  det  dock  tvenne  egen- 

skaper,  som  alltid  utmarka  detsamma.  Det  ar  forst  och 

framst  ett  uppbyggligt  drama.  Kyrkan  strafvade  att  med 

den  storsta  &sk&dlighet  inpranta  sina  laror  i  Shorarnes  sin- 

nen.  Under  de  forsta  Sxhundradenas  gudstjenst  hade  det 

ofta  varit  brukligt,  att  presten  samtidigt  med  att  han  fore- 
laste  bibeltexten,  uppvecklade  en  rulle  med  bilder,  som 

illustrerade  denna  text.  Och  det  medeltida  dramat  tjenade 

samma  andam&l;  det  var  ett  &sk&dningsmaterial,  en  serie 

af  lefvande  bilder,  som  forde  den  kristne  der  nedanfor  al- 

tartrappan  narmare  de  handelser,  som  utgjorde  forem&let 

for  dagens  predikan.  Under  tidernas  lopp  trader  val  ofta 

detta  dess  hufvudandam&l  i  skuggan,  men  det  skymtas 

dock  alltid.  Afven  medeltidsdramats  sista  form,  moralite- 

ten,  vill  om  ej  kyrkligt  uppbygga,  s&  dock  &tminstone  mo- 
raliskt  uppbygga. 

Medeltidsdramat  ar  vidare  episkt  till  sin  karakter  och 

skiljer  sig  derigenom  till  sin  teknik  b&de  fran  det  antika 

och  moderna  dramat.  Detta  beror  val  ursprungligen  derpd, 
att  det  nastan  alltid  direkt  formades  ofver  en  eller  annan 

episk  framstallning,  en  bibeltext,  en  helgonhistoria  eller 

en  chanson  de  geste.  Tanker  man  p&  dess  aldsta  form, 

det  liturgiska  dramat,  s&  bestod  dramaturgens  arbete  s& 

godt  som  endast  i  att  omforma  bibeltexten,  s&  att  denna 

kunde  sceniskt  utforas.  Och  man  lade  dervid  mycken  vigt 

vid  att  s&  litet  som  mojligt  aflagsna  sig  fr&n  textens  orda- 

lydelse;  hela  arbetet  bestod  s&ledes  egentligen  i,  att  man 

dialogiserade  berattelsen.  Ofta  ser  man  ocksS,  i  dessa 

aldsta  dramer,  huru  stycken  af  den  ursprungliga  berat- 

telsen st&  kvar,  delar  af  texten,  som  man  ej  lyckats 

tvinga  in  i  dialogformen,  och  som  man  derfor  helt 

enkelt  l&tit  en  lecteur  upplasa,  d&  man  af  religiosa  han- 

syn  eller  for  att  bevara  sammanhanget  mellan  de  dra- 
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matiska  bilderna  ej  ville  offra  dem.  Samma  forfarande 

bibeholl  man  afven,  d&  man  hemtade  sitt  amne  fr&n  en 

helgonhistoria  eller  en  chanson  de  geste,  endast  att  man 

d&  ej  lfingre  s&  noga  bemodade  sig  om  att  folja  textens 

ordalydelse,  som  d&  man  formade  efct  liturgiskt  och  bibel- 

troget  drama.  Sk  bestod  hela  medeltidsdramaturgens  ar- 

bete  i  sjelfva  verket  i  att  omsatta  den  foreliggande  berat- 

telsen  i  dialogform  samt  fordela  den  episka  berattelsen 

mellan  olika  personer.  Att  dramatisera  hette  derfor,  ka- 

rakteristiskt  nog,  p&  medeltidsspr&ket  mettre  par  person- 

nages  och  Mis  par  personnages  ar  ett  mycket  vanligt  uttryck 

efter  styckets  egentliga  titel. 

Detta  gor,  att  medeltidsdramat  fullstandigt  saknar  de 

egenskaper,  som  b&de  antiken  och  den  moderna  tiden  anse 

^6r  oupplosligt  forenade  med  forestallningen  om  ett  drama. 
L&ngt  ifr&n  att  t.  ex.  som  oftast  det  grekiska  endast  best& 

af  katastrof,  borjar  det  med  hjeltens  fodelse  och  foljer 

honom  genom  alia  &ldrar  anda  till  grafven.  Med  samma 

utforlighet  behandlar  det  en  obetydlig  biscen  och  sjelfva 

hufvudhandlingen  eller,  r&ttare  sagt,  hufvudhandlingarwe, 

ty  i  motsats  t.  ex.  mot  det  klassiskfc  franska  lopa  ofta 

flere  handlingar  jemnsides  med  hvarandra.  Ofverallt  episk 

bredd,  ingenstades  dramatiskt  tillspetsad  situation!  Forfat- 

taren  griper  ej  ut  ur  berattelsen  dess  mest  handlingsrika  mo- 
ment och  l&ter  det  ofriga  ligga;  allt  skall  med.  Han  afhugger 

aldrig  djerft  handlingen  for  att  l&ta  den  i  nasta  ogonblick 

borja  p&  ett  annat  rum  eller  p&  en  annan  punkt  i  tiden,  utan 

kedjar  den  ena  scenen  vid  den  andra  vanligen  genom  bud- 
b&rarens  person,  och  styckets  inre  enhet  ar  s&  obetydlig, 

att  man  gerna  kunnat  forfcsatta  denna  procedur  huru  lange 
som  heist. 

Afven  dialogen  bar  alltid  vittne  om  sitt  ursprung; 

en  verklig  dramatisk  dialog,  ett  replikskif  te  i  modern  me- 

ning  ar  i  medeltidsdramat  en  sallsynthet;  vanligen  be- 
st&r  dialogen  endast  deri,  att  tv&  personer  omsevis  beratta. 
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Forfattaren  har  nojt  sig  med  att  sonderklippa  sitt  epos  i 
bitar  och  har  derefter  fordelat  dessa  emellan  de  olika 

upptradande. 
D&  s&ledes  en  modern  dramaturg  p&  grund  af  sin 

scens  speciella  fordringar  tvingas  till  den  hogsta  grad  af 

koncentration,  s&  att  i  hela  dramat  ej  f&r  finnas  ett  ord, 

som  ej  har  en  bestamd  uppgift  i  det  hela,  s&  kunde  me- 
deltidsdramaturgen  deremot  efter  behag  foga  bild  vid  bild 

och  folja  sin  berattelse  in  i  dess  minsta  episoder. 

Detta  mojliggjordes  genom  den  egendomliga  medel- 

tida  iscensattningen.  I  det  moderna  dramat  forflyttas  hand- 

lingen  fr&n  ett  stalle  till  ett  annat  genom  ett  dekorations- 
ombyte,  och  derfor  ar  afven  dramaturgen  af  praktiska  skal 

tvungen  att  ej  for  ofta  l&ta  scenen  vaxla.  Under  medel- 
tiden  behofdes  deremot  icke  dylika  hansyn,  ty  alia  de 

olika  stallen,  dit  handlingen  under  dramats  g&ng  skulle 

forlaggas,  funnos  redan  fr&n  styckets  borjan  p&  scenen. 

En  medeltidscen  bestod  nemligen  af  tvenne  delar,  husen 

(les  mansions),  hvilka  l&go  p&  sidorna  och  langs  med  fond- 

vaggen,  samt  den  fria  platsen  framfor  dem,  scenen  i  egent- 

lig  mening.  Husen  voro  nu  de  olika  platser,  dit  handlin- 
gen successivt  skulle  forflytta  sig.  Der  l&g  Nazareth, 

har  Jerusalem,  Eom,  helvetet,  paradiset  etc.  Antalet 

af  dylika  hus  kunde  m&ngen  g&ng  i  ett  drama  uppgft 

till  ett  femtiotal.  Allt  eftersom  nu  handlingen  forflyttade 

sig,  upptradde  de  spelande  p&  den  fria  platsen  utanfor  det 

respektiva  husen  eller  vid  vissa  tillfallen  afven  inom  husen. 

Mycket  ofta  angifves  afven  i  dialogen  genom  en  budbarare 

eller  n&gon  annan  af  de  upptradande,  for  storre  tydlighets 

skull,  hvar  handlingen  forsigg&r.  Den  &sk&dlighet,  som 

p&  detta  satt  astadkoms,  var  allt  hvad  medeltidspubliken 

begarde,  och  dramaturgen  erholl  derigenom  den  storsta 

tankbara  frihet  vid  komponerandet  af  sitt  drama. 

Vill  man  soka  gora  sig  en  riktig  forestallning  om 

utvecklingen  och  sammanhanget   i  medeltidsdramat,  bor 

Digitized  by Google 



man  ej  underlata  att  sammanh&lla  det  med  medeltidens 

ofriga  diktarter  och  d&  framfor  allt  med  dess  epos.  Ty  dra- 

mat  ar  ju  i  sjelfva  verket  aldrig  n&got  annat  an  en  omarbet- 
ning  af  en  eller  annan  berattelse.  Och  d&  nu  blott  en 

ringa  del  af  medeltidens  valdiga  dramatiska  produktion- 
n&tt  fram  till  oss,  och  m&nga  af  dessa  dramer  te  sig  helt 

isolerade,  historiskt  oforklarliga,  s&  m&ste  man  p&  omvagar 

soka  att  finna  deras  genesis.  Hur  forklara  Adam  de  la 

Halle's  dramer  fr&n  tolfhundratalet?  De  tyckas  utan  alia 

fdreg&ngare,  om  man  endast  jemfor  dem  med  den  foreg&- 
ende  och  efterfoljande  dramatiska  literaturen.  Besinnar 

man  emellertid  deras  for  tiden  ovanliga  fullandning,  s&  kan 

detta  ej  gerna  vara  fallet,  och  om  m^n  jemfor  dem  med 

vissa*arter  af  medeltidens  berattande  literatur,  s&  framtrader 
deras  orsakliga  sammanhang  med  en  helt  annan  klarhet. 

Medeltidsdramat  ar  ett  uppbyggligt  drama.  Det  ar 

sa  i  det  stora  och  hela,  och  det  var  kyrkans  mening,  att 

det  s&  skulle  forblifva,  men  under  tidernas  lopp  insmog 

sig  forst  forstulet  och  omedvetet,  slutligen  med  allt  storre 

djerfhet  element,  som  ej  tjenade  kyrkliga  andam&l,  ja  slut- 

ligen stodo  i  6ppen  strid  med  dessa.  De  blefvo  detta  dramas 

dod  —  men  de  voro  ocks&  forberedelser  till  en  hogre  form 

af  drama.  Ty  fr&n  v&r  synpunkt  ligger  ju  medeltidsdra- 

mats  hogsta  intresse  ej  minst  deruti,  att  det  bereder  vag 

for  det  moderna  dramat,  som  i  somliga  lander  endast  ar 

en  direkt  attelagg  af  detsamma.  Det  satt,  hvarp&  medel- 

tidsdramat forberedt  det  moderna,  ligger  nu  ej  deri,  att 

det  gjorde  framsteg  mot  en  hogre  teknik  eller  en  ideellare 

karaktersteckning.  Det  var  forst  renassansen  som  maktade 

detta.  Medeltidsdramats  utveckling  ar  l&ngt  mindre  orga- 

nisk,  den  ar  helt  yttre,  den  best&r  i  en  frigorelse  fr&n  det 

kyrkliga  inflytandet  och  ett  ofverg&ende  till  det  profana, 

och  denna  frigorelse  visar  sig  i  en  smdningom  forsig- 

gdende  utvidgning  af  dmneskretsen.  Episkt  till  sin  ka- 

rakter  for  det  successivt  alia  medeltidens  episka  former 
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upp  p&  soenen.  Ursprungligen  tar  det  sina  amnen  ur 

bibeln:  det  ar  bibeldrama  p&  latin  (liturgiskt  drama) 

och  bibeldrama  p&  vulgarspr&k  (mysterium).  Ett  be- 

tydligt  steg  fram&t  ar  redan  taget,  nar  man  valjer  fabeln 

ur  helgonhistorien  —  mirakelspelet  uppst&r.  Vidare  kom- 

mer  tidens  episk-didaktiska  literatur  upp  p&  scenen  och 

skapar  moraliteten  med  dess  allegoriska  personer.  Slutligen 

griper  man  afven  sina  amnen  ur  riddaredikten,  ur  novellen 

eller  ur  tidens  eget  privatlif ,  och  d&  uppst&r  profanmysteriet, 

hvilket  bildar  den  narmaste  ofverg&ngen  till  renassansens 
drama. 

Den  benamning,  som  har  anv&ndes  for  att  beteckna 

denna  sista  art  af  medeltidsdrama,  profanmysterium,  an- 

vandes  ej  under  den  egentliga  medeltiden,  hvilken  ju  6f- 

verhufvud  icke  bekymrade  sig  om  att  skarpare  skilja  mel- 

lan  olika  arter.  Den  hade  olika  namn  p&  dessa  dramer, 

hvilka  ej  i  n&gon  m&n  sarskilja  dem  fr&n  det  religiosa 

dramat.  Man  kallade  dem  helt  enkelt  »mystere»  eller 

»moralit6»,  »histoire»  eller  »vie».  Det  S-r  val  ocksi 

relativt  sent,  som  man  fullt  medvetet  sarskilde  dem 

som  en  art  for  sig.  Benamningen  forekommer  forsta  g&n- 

gen  i  det  bref,  hvarigenom  pariserparlamentet  forbjod  la 

Confrerie  de  la  Passion  att  spela  religiosa  dramer;  har 

heter  det:  »la  cour  a  inhibe  et  deffendu,  inhibe  et  deffend 

aux  dits  supplians  de  jouer  le  mystere  de  la  Passion 

Nostre  Sauveur,  ne  autres  mysteres  sacrez  sur  peine 

d'amende  arbitraire,  leur  permettant  neantmoins  de  pouvoir 
jouer  autres  mysteres  profanes,  honn&tes  et  licites  sans 

of  fencer  ne  injurier  aucune  personnel. 

Det  steg,  som  medeltidsdramat  tagit  fr&n  sin  forsta 

form  af  rent  kyrkligt  drama  till  sin  sista  —  och  i  ut- 

vecklingshistorisk  betydelse  &tminstone  —  hogsta  af  pro- 

fanmysterium och  profanmoralitet,  kan  for  oss  synas  obe- 
tydligt,  men  ar  det  ingalunda.  Det  har  fordrats  &rhundraden, 

innan  denna  punkt  n&ddes,  och  detta  talar  kanske  bast 
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for  de  anstrangningar  den  kostat.  Och  detta  profandrama, 

som  s&  slutligen  fraintrader,  st&r  visserligen  i  tekniskt  och 

konstnarligt  afseende  pa  samma  st&ndpunkt  som  sina  fore- 
g&ngare,  de  religiosa  dramerna,  men  dock  ar  det  af  hogsta 

vigt  i  dramats  historia,  ty  det  representerar  den  for- 
sta  formen  af  verldsligt  drama  efter  antiken  och  bildar 

denned  den  narmaste  ofverg&ngen  till  det  moderna  dramat. 

Profandramat  upp trader  mot  medeltidens  slut  ej  blott  i  den 

franska  literaturen,  utan  afven  i  den  italienska,  den  span- 
ska  och  engelska,  men  dess  betydelse  ar  i  dessa  lander 

mycket  olika.  I  Italien  n&dde  dramat  aldrig  till  n&gon 

hogre,  sjelfstandig  utveckling,  och  profandramat  ar  derfor 

ocks&  har  utan  n&gon  vidare  betydelse.  I  Spanien  och 

England  deremot  g&r  det  nastan  omarkligt  ofver  i  den 

klassiska  teaterns  m&sterverk  och  utgor  sjelfva  grundstom- 
men  i  dessa  landers  klassiska  drama,  som  s&ledes  i  tekniskt 

afseende  endast  ar  ett  af  antika  inflytanden  formtuktadt 
drama. 

SS,  ej  i  Frankrike,  der  motsatsen  mellan  medeltids- 

dramat  och  den  antika  rigtningen  l&ngt  skarpare  framtra- 
der.  Vid  forsta  blicken  tyckes  det,  som  vore  de  utan  alia 

beroringspunkter.  Men  s&.  ar  dock  ingalunda  fallet.  Ty 

antikdramat  var  vid  sitt  forsta  framtradande  ingalunda  ett 

spelbart  drama.  Och  det  var  just  medeltidens  profandrama, 

som  tjenade  detsamma  till  forebild  vid  dess  utveckling  till 

ett  verkligt  scendrama,  och  det  ar  derfor  ocksfi,  forst  med 

de  tre  enheternas  proklamerande,  som  man  kan  saga,  att 

medeltidsdramats  roll  for  alltid  ar  utspelad. 

Det  ar  detta  profandramas  uppkomst,  utveckling,  be- 
tydelse och  handoende,  som  i  den  m&n  kallorna  till&ta,  skall 

blifva  forem&l  for  den  foljande  undersokningen. 
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I.   Profana  element  i  medeltidens 

kyrkliga  drama. 

En  af  de  vigtigaste  orsakerna  till  att  kyrkan  oppnade 

sina  portar  for  sk&despel,  var  val  den,  att  folket  under 

de  forsta  &rhundradena,  d&  kristendomen  annu  ej  ge- 
nomtrangt  dess  inre  lif,  till  och  med  p&  sjelfva  platsen 

framfor  kyrkan  roade  sig  med  sina  hedniska  forlustelser, 

hvilka  ju  ofta  hade  en  dramatisk  form,  och  emedan  de 

kristna  festdagarne  ofta  sammanfollo  med  de  hedniska  (sa 

var  ju  t.  ex.  fallet  med  julen),  s&  kom  p&  detta  satt  kristna 

fester  m&ngen  g&ng  att  beg&s  med  hedniska  styggelser. 

Nar  man  markte,  att  forbud  ej  hjelpte  mot  detta 

oskick,  borjade  kyrkan  sjelf  att  utbilda  de  element  till  ett 

drama,  som  redan  l&g  slumrande  i  dess  ritus,  och  narmast 

ur  korernas  vexels&nger  uppsfcod  det  liturgiska  dramat. 

S&  lange  detta  annu  uteslutande  forfattades  af  prester 

och  uppfordes  i  kyrkan  vid  altaret  och  annu  nastan  ord 

for  ord  foljde  bibeltexten,  och  dess  spr&k  var  kyrkans 

spr&k,  fullfoljde  det  ocks&  sitt  ursprungliga  andam&l  att 

utgora  en  vardig  illustration  till  bibeltexten. 

Dock  visa  sig  redan  tidigt  fenomen  af  icke  kyrklig 

art  inom  detta  drama  —  omedvetna  forsok  att  g&  utom 
de  utstakade  granserna,  hvilka  sm&ningom  forvandla  detta 

fr&n  en  del  af  ritualen  till  ett  sjelfstandigt  folkligt  sk&- 

despel  p&  vulgarspr&k.  De  profana  element,  som  har 

och  der  framskymta  i  dessa  dramer,  aro  dock  ej  annu  syn- 
nerligen  anmarkningsvarda.    Mera  s&som  en  kuriositet  an 
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s&som  ett  faktum  af  utveoklingshistorisk  betydelse,  kan 

anforas,  att  man  har  och  der  i  de  liturgiska  dramernas 

syllabiska  versbyggnad  p&traffar  antika  versm&tt,  t.  ex. 

distika  fr&n  Vergilius  och  Ovidius  \  Det  kan  namnas, 

ty  det  visar  huru  tidigt  antik  lardom  i  en  eller  annan  form 

gjort  sitt  inflytande  gallande  afven  p&  det  medeltida  dra- 
mat.  Vigtigare  ar  det,  nar  man  snart  nog  afven  p&traffar 

profana  bilder  och  ideer,  ja  till  och  med  hedniska  s&dana 

i  dessa  rent  kristliga  amnen. 

M&ngen  g&ng  torde  dylika  profana  element  ha  in- 

kommit  i  det  kyrkliga  dramat  genom  clerici  vagantes  a. 
Dessa  under  medeltiden  vida  kringstrofvande  sallar,  hade 

ju  rikt  tillfalle  att  p&  olika  orter  se  dessa  olika  liturgiska 

spel  och  voro  sakerligen  afven  derfor  gerna  sedda  hjelpare 

vid  deras  anordnande,  i  synnerhet  p&  s&dana  mindre  stal- 

len,  der  presterskapet  sjelf  ej  hade  n&gon  storre  erfarenhet 

i  s&dana  arrangement.  Deras  vanliga  sysselsattning  var 

ju  emellertid  att  p&  marknader  roa  folket  med  sina  for- 

kladnader,  lustiga  uppfc&g  och  visor,  och  som  de  val  oftast 

voro  menniskor  utan  verklig  fromhet,  vann  icke  just  dra- 

mats  religiosa  anda  p&  deras  medarbetarskap.  De  inforde 

ej  blott  en  lifligare  handling,  hvilket  ju  i  och  for  sig  ej 

var  att  tadla,  utan  afven  saker,  som  ej  alls  voro  forenliga 

med  den  kyrkliga  gudstjenstens  hogtidliga  allvar.  De 

sokte  genom  yttre  &thafvor  karakterisera  de  olika  perso- 

nerna  och  roade  sig  afven  med  atfc  parodiera  de  kyrkliga 

s&ngerna. 

Ett'  dylikt  inflytande  fr&n  de  glad  a  klerkerna  tycker 
man  sig  riktigt  kunna  gripa  p&  bar  gerning  i  foljande 

1  S&  t.  ex.  s&ger  Herodes  i  ett  Mystere  de  Vadoration  des  Mages 
(Du  Meril  Origines  latines,  p.  162): 

Quee  rerum  novitas  aut  quee  vos  causa  subegit 
Ignotas  temptare  vias?  Quo  tenditis  ergo? 
Quod  genus?  Unde  domo?  Pacemne  hue  fertis  an  arma? 

hvilka  verser  aterfinnas  i  Aeneiden  VIII  v.  112  ff. 

a  Wirth.  Die  Oster-  und  Passionsspiele,  Utrecht  1889,  p.  144  ff. 
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seen,  som  stammar  fr&n  en  Ludus  scenicus  de  nativitate 

Domini l.  S&som  vanligt  i  dylika  juldramer  framtrada 

forst  profeterna,  den  ene  efter  den  andre,  och  sia  om  Kri- 

stus;  derefter  foder  Maria,  magerna  fr&n  Osterlandet  till- 

bedja  Jesusbarnet,  Herodes  befaller  barnamordet  och  angeln 

uppmanar  Josef  att  fly  till  Egypten. 

Dar  upptrader  vidare  konungen  af  Egypten  med  sitt 

folje,  och  nu  skildras  p&  olika  satt  dessas  hedniska  seder  i 

motsats  till  de  kristnes.  Forst  sjunga  konungen  och  hans 

ledsagare  en  lofs&ng  till  den  nyvaknande  v&ren,  och  denna 

ar  i  sin  friska  lifsgladje  en  verklig  goliardvisa: 

Estivali  gaudio  tellus  renovatur; 
militandi^studio  Venus  excitatur; 
gaudet  chorus  juvenum 
dum  turba  frequens  avium 
garritu  modulatur. 

Quanta  sunt  gaudia  amanti  et  amato, 
sine  fellis  macula  dilectae  sociato! 

jam  revernant  omnia 
nobis  delectabilia ; 
hiems  eradicatur. 

Omantur  prata  floribus  varii  coloris, 
quorum  delectatio,  causa  fit  amoris; 

Gaudet  chorus  juvenum  etc. 

In  calore  vivido  nunc  reforraantur  omnia, 
hiemali  taedio  quae  viluere  languida; 

Gaudet  etc. 

Annorum  officiis  haec  arrident  tempora; 
geminatis  sociis  restaurantur  foedera; 

Gaudet  etc. 

Festa  colit  Veneris  puellaris  curia; 
propinat  Amor  teneris,  amaris  miscens  dulcia. 

Gaudet  etc. 

1  Manuskriptet  fran  XIII  arhundradet  ar  publiceradt  afSchmeller 
i  Carmina  Burana  p.  80  och  af  Du  Meril,  Origines  latines  du  drame 
moderne  p.  187. 
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Derefter  prisas  den  verldsliga  visheten: 

Ad  fontem  philosophiae 
sitientes  currite, 
et  saporis  tripertiti 
septem  rivos  bibite 
uno  fonte  procedentes 
non  eodem  tramite, 
quern  Pythagoras  rimatus 
excitavit  physicae,  etc. 

Och  g&ng  p&  g&ng  upprepa  de,  an: 

Deorum  immortalitas 
est  omnibus  colenda, 

eorum  et  pluralitas 
ubique  metuenda. 

Och  an: 

Stulti  sunt  et  vere  fatui, 
qui  deum  unum  dicunt 
et  antiquitatus  ritui 
proterve  oontradiount. 

Efter  all  denna  hedniska  styggelse  upptrada  Maria 

och  Josef  med  Jesusbarnet  —  och  dk  storta  de  egyptiska 

gndabilderna  ned  fr&n  sina  piedestaler;  de  vise,  som  ko- 
nungen  tillkallar  for  att  f&  veta,  hvarfor  hans  faders  gudar 

forlorat  sin  magfc,  tippmana  honom  att  blidka  dem  med 

offer;  men  forgafves,  ty  s&som  de  vise  p&  hans  fornyade 

fr&ga  svara:  »gudarnes  konung  och  herre,  de  Hebreers 

gnd,  ar  midt  ibland  oss,  och  v&ra  gudar  hafva  forlorat  sin 

kraft».  Derefter  tillbedja  konungen  af  Egypten  och  allt 

hans  folje  Jesusbarnet  och  afgudabilderna  forstoras. 

Hela  denna  seen  visar  ju,  hur  l&ngt  man  afven  i  ett 

liturgiskt  drama  v&gade  sig  bort  fr&n  bibeltexten. 

I  allmanhet  ar  det  bifigurerna  och  biscenerna,  hvilka 

i  sjelfva  bibeltexten  endast  i  forbig&ende  finnes  omn&mnda, 

som  p&  detta  satfc  gifva  anledning  till  bredare  utm&lningar. 

S&  berattas  det  ju  t.  ex.  i  bibeln,  att  kvinnorna  pi  vagen 

till  grafven  kopte  rokelse.  Hvar  de  kopte  den  och  hur 

de  kopte  den,  omnamnes  deremot  icke.     I  Here  af  de 
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dramer,  som  behandla  detta  amne,  infores  deremot  en  kop- 

man  och  det  hela  utvecklar  sig  till  en  verklig  marknads- 
scen.  I  denna  form  finnes  den  i  ett  mysterium  fr&n 

Tours  l.    Det  ar  s&ledes  en  seen,  aflurad  verkligheten,  som 

1  La  resurrection,)  efter  ett  manuskript  fran  XII  arh.,  aftryckt  hos 
Coussomakor  Dramen  liturgiques,  III.    Scenen  lyder  i  sin  helhet  som 

Hou  quantus  est  noster  dolor! 
Tunc  MERCATOR  dicat: 

Venitc,  si  complacet  emere 
hoc  unguentum  quod  vellem  vendere 
de  quo  bene  potestis  ungere 
corpus  Domini  sacratum. 
Quo  si  corpus  possetis  ungere, 
non  amplius  posset  putrescero 
neque  vermes  possent  commedere. 

Marie  simul: 
Heu  quantus  est  noster  dolor! 

Tunc  Marie  interrogent  mercatorem: 
Die  nobis,  tu  mercator  juvenis, 
hoc  unguentum  si  tu  vendideris, 
die  precium  quod  te  dederimus. 

Heu!  quantus  est  noster  dolor! 
Respondeat  Mercator: 

Mulieres  michi  intendite: 
hoc  unguentum  si  vultis  emere, 
datur  genus  mire  potencie. 

Marie  simul: 
Heu  quantus  est  noster  dolor! 

Mercator: 
Hoc  unguentum  si  multum  cupitis, 
unum  auri  talentuni  dabitis, 
non  aliter  unquam  portabitis. 

Marie  simul: 
Heu  quantus  est  noster  dolor! 

Alius  Mercator  dicat  eis: 

Quid  queritis? 
Marie  simul  respondeant: 

Aromata  venimus  emere, 
O  pigmentare,  si  habes 
illud  quod  nobis  necesse  est. 

foljer : 
Maria  Salome: 

Sed  eamus  unguentum  emere, 
ut  hoc  corpus  possimus  ungere 
quod  nunquam  vermes  possint  commedere. 
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har  f6r  den  komiska  effektens  skull  fatt  plats  i  dramat. 

I  denna  anda  behandlade  man  afven  flera  andra  af  dra- 

mats  vulgara  typer,  sa  framfftr  allt  djeflarne  1 ;  i  dylika 
scener  har  man  saledes  att  soka  forsta  sparen  till  de  ko- 

miska scener,  som  i  de  senare  medeltidsdramerna  vexla 

med  de  patetiska. 

Annu  starkare  framtrader  det  profana  i  de  tidigaste 

mirakelspel,  som  vi  ega  och  hvilka  annu  genomgaende  aro 

skrifna  pa  latin.  Till  sin  form  kunna  de  ej  skiljas  fran  de  li- 

turgiska,  men  deras  sjelfsvaldiga  innehall  gor  det  val  foga 

troligt,  att  de  nagonsin  utgjort  delar  af  gudstjensten.  Tro- 

ligen  aro  de  skoldramer,  som  af  larjungarne  uppforts  pa 

klostergardarne.  Derfor  talar  afven  valet  af  amnen:  hufvud- 

personen  i  dem  tir  Saint  Nicolas,  ett  af  medeltidens  popu- 
laraste  helgon  och  skolungdomens  skyddspatron :  i  det  ena 

Respondeat  Mercatob: 
Dicite  quid  vultis? 

Marie  simul  respondeant: 
Balsamum,  thus  et  mirram. 
silaloe  et  aloes. 

Respondeat  Mercator: 
Ecce  jam  ante  vobis 
sunt  omnia,  dicite  quantum  vultis  emere? 

Marie  simul  respondent: 
Quasi  centum  libras  satis  habemus.  die  nobis 
quantum  denos,  domine? 

Respondeat  Mercator: 
Mille  sol  id  os  potestis  habere. 

Marie  simul  respondeant: 
Libenter,  domine. 

Tunc  Marie  dent  munera  et  accipiant  unguentum  et  pergant  ad  se- 
pulchrum.  Jmf.  med  denna  en  liknande  seen  i  Lea  trots  Maries  (Cous- 
semaker  XVIII)  efter  ett  manuskript  fr.  XIV  arh.,  annu  mera  utford; 

deremot  heter  det  i  L' Office  de  la  Redirection  (Du  Meril  p.  90;  ma- 
nuskript fr.  XIII  arh.)  endast: 

"Dum  transisset  sabbatum,  Maria  Magdalena  et  Maria  Jacobi  et 
Solomae  emerunt  aromata,  ut  venientes  ungerent  Jesum.  Alleluja!n 
hvilket  ju  ar  en  ofversattning  af  bibelversen  i  Marci  16.  1. 

1  Om  djefvulsscenerna  se  Creizenach,  Geschichte  des  neueren 
Dramas.    Halle  1893.  p.  203  ff. 
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af  dessa  dramer  Les  filles  dotees  f,  berattas  huru  en  fader, 
som  har  tre  dottrar,  af  sitt  armod  tvingas  att  antaga  den 

aldsta  dotterns  anbud  att  prisgifva  sig  &t  allmanheten  for 

att  s&  kunna  forsorja  familjen.  Den  helige  Niklas  vakar 

emellertid  ofver  den  unga  tarnan,  han  har  hort  hennes 

samtal  med  fadern  och  inkastar  i  rummet  en  bors,  som 

mojliggor  hennes  bortgiftande.  Samma  underverk  uppre- 
pas  annu  tvenne  g&nger  med  de  b&da  andra  dottrarne,  och 
det  lilla  dramat  slutar  med  att  fadern  i  sin  tacksamhet  i 

bon  nedsjunker  for  helgonets  fotter. 

Ett  annat  dylikt  drama  ar  De  tre  klerkerna 2  (Les 
trois  clercs).  Tre  klerker  komma  en  afton  till  en  hydda 

och  emottagas  gastfritt  af  dess  Slderstigne  egare.  Under 

somnen  mordas  de  emellertid  af  gubben,  som  tillegnar  sig 

deras  penningar.  Strax  derefter  infinner  sig  den  helige 

Niklas,  som  i  sin  tur  erh&ller  nattlogis  och  begar  att  f& 

n&got  att  ata.  »Jag  har  intet  farskt  kott  hemma»,  invan- 

der  gubben.  »Du  ljuger*,  svarar  helgonet,  »har  du  ej 

just  nyss  mordat  tre  resande?*  Nu  ar  det  slut  med  hans  sjals- 
narvaro,  b&de  han  och  hans  hustru  nedfalla  forskrackta 

for  helgonets  fotter  och  begara  n&d.  Helgonet  uppvacker 

d&  de  tre  klerkerna  och  menigheten  uppstammer  ett  Te 
Deum. 

Ett  tredje  Le  juif  vole2  eller,  som  det  i  en  be- 
slagtad  version,  kallas  Le  barbare  vole  af  Hilarius  ar  om 

mojligt  annu  uppsluppnare :  juden  har  satt  helgonet  att 

vakta  sina  skatter,  men  nar  han  ftterkommer  aro  de  bort- 
stulna;  d&  f&r  helgonet  stryk. 

S&  se  vi  huru  man  redan  i  dessa  liturgiska  och  semi- 

liturgiska  dramer  alltmera  aflagsnar  sig  fr&n  bibeltexten, 

allt  bredare  utm&lar  enskildhefcer,  allt  rikligare  inmanger 

komiska  scener  i  den  upphojda  handlingen.  Latinet,  kyr- 
kans  spr&k,  forsvinner  och  lemnar  plats  for  vulgarspr&ket. 

1  Coussemaker  V. 
a  Coussemaker  VI. 
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Allt  detta  jemte  den  st&t  som  odslades  p&  dragterna  gjorde, 

att  m&ngen  kyrkans  man  borjade  betrakta  dessa  ludi  the- 
atrali  snarare  s&som  ett  djefvulens  blandverk  an  som  en 

Gudi  behaglig  gerning.  De  tillvaxte  i  omf&ng,  s&  att 

kyrkan  ofta  var  for  tr&ng  for  deras  uppforande,  och  for- 

drade  vidlyftigare  apparafc  och  flera  agerande  an  kyrkan 

hade  till  sitt  forfogande.  Foljden  haraf  blef,  att  dramat 

utstotes  ur  kyrkan,  och  dess  vidare  utveckling  bands  vid 

de  borgerliga  gillena. 

Det  forsta  drama,  om  hvilket  vi  veta  detta  med 

sakerhet  ar  Representatio  Adae,  som  jemval  ar  det  aldsta 

bevarade  drama,  hvilket  &r  forfattadt  p&  franska  (anglo- 

normandisk  dialekt).  Af  scenanvisningarne  framg&r,  att 

det  spelats  omedelbart  utanfor  kyrkoportalen.  For  6f- 
rigt  liknar  det  mycket  de  rent  liturgiska  dramerna  och 

kan  i  sjelfva  verket  betraktas  s&som  en  utvidgning  af 

ett  dylikt  vid  jultiden  uppfordt  (Profeterna).  Det  sonder- 
faller  i  tre  delar:  Syndafallet,  Abels  dod  och  Profeterna. 

Forfattaren  foljer  ej  langre  steg  for  steg  bibeltexten,  utan 

har  helt  sjelfstandiga  utvidgningar  af  denna  s&som  den  be- 

romda  scenen  mellan  Eva  och  frestaren.  Afven  djeflar  upp- 

trada  i  stycket,  och  en  scenanvisning  ger  tillkanna,  att  de 

flera  g&nger  foretogo  stroft&g  bland  4sk&darne  for  att  upp- 
vacka  skrack  och  munterhet. 

Mojligen  uppfordes  redan  detta  drama  af  en  puy  — 
sakert  ar,  att  itminstone  fr&n  denna  tid  ar  teaterns  vidare 

utveckling  bunden  vid  borgarst&ndets  framtradande  och 

organisation.  Hittills  hade  riddaren  och  presten  repre- 
senterat  all  makt  i  det  medeltida  samhallet,  och  i  foljd 

deraf  hade  ocks&  literaturen  varit  deras;  den  hade  dels 

varit  chanson  de  geste,  dels  kyrkligt  drama.  Men  mot 

slutet  af  elfvahundratalet  borjar  vid  sidan  om  dessa  afven 

en  tredje  makt  resa  p&  hufvudet,  nemligen  stadernas  bor- 

gare.  Svaga  och  rattslosa  hvar  for  sig,  vinna  de  sin 

styrka  endast  genom  enighet  och  sammanh&llning,  och  vi 

Digitized  by 



—  16  — 

se  d&  ocks&  huru  de  p&  alia  omr&den  forena  sig  i  sallskap. 

Handelsforbund   och   handtverksskr&n  uppstodo,   och  till 

gemensam  forlustelse  och  andlig  vederkvickelse  stiftade 

man  literara  samfund,  de  s.  k.  jwys  eller  confreries.  Vill 

man  gora  n&gon  skilnad  p&  dessa  sallskap,  s&  tyckes  det 

som  oin  puyerna  endast  sysslat  med  literara  ting  och  varit  ett 

slags  medeltida  akademier,  infor  hvilka  forfattarne  taflat 

och  prisbelonats  af  en  namnd,  hvars  ordforande  var  le 

prince   du  puy;  ordet  puy  betyder  upphojning,  berg,  det 

&r  har:  den  upphojda  plats,  p&  hvilken  prisnamndens  med- 
lemmar  togo  plats.  Confrerierna    hvilkas  blomstring  faller 

under  fjorton  och  femtonhundratalen,  voro  deremot  liktydiga 

med  v&ra  handtverksgillen ;  de  voro  foreningar  med  afven 

praktiska  andam&l.    Dessa  sallskaps  verksamhet  ar  af  den 

storsta  betydelse  for  det  franska  dramats  utveckling,  ty 

hittills  hade  endast  kyrkan  haft  vkd  att  uppfora  skSdespel; 

nu  skaffade  sig  afven  dessa  borgarforeningar  garderob  och 

teater,  och  derigenom  blef  afven  andan  och  tonen  en  annan 

i  dramerna.    Man  kanner  namnet  p&  &tskilliga  dylika  puys 

och  confreries  under  de  narmaste  firhundradena  —  men 

ej  heller  stort  mera  2. 
Mojligen  beror  det  ej  s&  litet  derp&,  att  dessa  sall- 
skap hadanefter  voro  de  egentliga  v&rdarne  af  dramat,  att 

s&  oandligt  mycket  af  dessa  medeltida  dramer  g&tt  forlo- 

radt.  Ty  naturligtvis  voro  puyernas  skril&dor  ISngt  min- 

dre  sakra  forvaringsorter  for  dessa  manuskript  an  kyr- 
kornas  och  klostrens  bibliotek.  Om  ocks&  ett  och  annat 

af  dessa  sallskap  fort] ef vat  i  vexlande  gestalt  anda  upp  till 

revolutionen,  s&  har  dock  de  fiestas  tillvaro  varit  relativt 

kort.    Och  nar  s&llskapet  upplostes,  hvem  bekymrade  sig 

1  Ett  af  de  aldsta  om  ej  det  aldsta  kanda  confr^rie  ilr  viil  con- 
fririe  des  douze  apotres  i  XI  arhundradet,  hvars  medlemmar  voro.tolf 
till  antalet,  af  hvilka  minst  9  voro  prester  af  olika  grader.  (Extrait  des 
memoires  de  Tacad^mie  des  inscriptions  et  belles  lettres,  t.  XXXII,  l:re 

partie,  pp.  150  och  876.) 
1  Om  puyerna  se  Petit,  Mysteres  I,  kapitel  4;  les  coraediens, 

kap.  S;  Jubinal,  mysteres  inedits,  inledningen. 
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d&  langre  om  alia  dessa  rondeaux  och  serventoys,  alia 

dessa  farser,  mysterier  och  mirakelspel,  som  tillkommit 

for  att  uppbygga  eller  roa  sallskapets  medlemmar? 

Dessa  puys  torde  afven  varit  af  en  mycket  skiftande 
karakter.  Vid  sitt  forsta  framtradande  kunde  de  n&stan 

kallas  fromma  sallskap:  madonnans  forharligande  spelade 

hufvudrollen.  Och  att  man  i  m&nga  puys  genom  &rhun- 
draden  sokte  bevara  denna  ton,  om  den  ocksfi,  sm&ningom 

mera  blef  en  tradition  an  en  lefvande  anda,  derfor  tala 

Les  miracles  de  Notre  Dame,  hvilka  annu  i  senare 

halften  af  trettonhundratalet  skrifvits  inom  en  dylik  puy. 

Men  afven  sallskap  af  en  rent  verldslig  karakter  framtrada 

redan  tidigt.  Af  s&dan  art  var  det  vidfcberomda  sallskapet 

i  Arras,  hvars  rykte  n&dde  fram  till  sjelfva  himmelen,  en- 
ligt  hvad  en  samtida  trubadur  vet  att  beratta:  det  var 

nemligen  till  Arras,  som  Gud  fader  sjelf  en  dag,  d& 

han  hade  tr&kigt,  nedsteg  »pour  motes  aprendre*  *. 

Denna  puyernas-  skiftande  karakter  torde  afven  delvis 
kunna  forklara  n&gra  i  ogonen  fallande  egendomligheter  i 

tolf-  och  trettonhundratalets  drama:  Adam  de  la  Halle's 

tvenne  dramer,  Jean  Bodels  Saint  Nicolas  aro  l&ngt  verlds- 

ligare  i  tonen  an  de  fyrtio  Miracles  de  Notre  Dame,  som 

for  oss  representera  trettonhundratalets  drama  i  Frankrike. 

Kunna  vi  deraf  draga  den  slutsatsen,  att  tolfhundratalets 

drama  egt  en  profanare  karakter  an  det  foljande  Sxhundra- 

dets?  Det  finnes  fakta,  som  kunde  tala  for  denna  &sigt:  tolf- 

hundratalet  betecknar  den  medeltida  kulturens  hojdpunkt  i 

Frankrike;  det  ar  en  tid  lika  lycklig,  som  det  foljande  4r- 
hundradet  ar  sonderslitet  och  fortvifladt  —  och  denna  tidens 

olika  karakter  kan  afven  aflasas  i  de  ik  dramer,  som  for  oss 

representera  de  b&da  &rhundradena.  Men  rigtigare  torde 
det  dock  vara  att  forklara  dessa  dramers  olika  karakter 

s&som  beroende  af  den  anda,  som  preglade  de  olika  s&ll- 

1  Monmerqu^  &  Michel,  Ancion  theatre  fran^ais,  p.  22. 
2 
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skap,  for  hvilka  de  skrefvos.  Det  har  med  andra  ord 
under  tolfhundratalet  skrifvits  lika  fromma  dramer  som 

Miracles  de  Notre  Dame  p&  trettonhundratalet,  och  troligen 

har  ej  heller  den  lefnadsglada  anda,  som  kannetecknar 

dramerna  fr&n  Arras  under  tolfhundratalet,  lika  hastigt 

utdott  som  den  foddes,  om  ocks&  kanske  denna  genre  mera 

sporadiskt  dyrkats. 

Vi  bora  derfor  ej  betrakta  Rutebeufs  Miracle  de  Theo- 

phile  som  en  tillbakag&ng  efter  Jen  de  Saint-Nicolas.  De 
b&da  genrerna  ha  tillfredstalt  olika  literara  behof,  hafva 
fortlefvat  vid  sidan  om  hvarandra  och  aro  skrifna  for  olika 

sallskap.  Man  m&ste  ju  nemligen,  d&  man  vill  teckna  det 

franska  medeltidsdramats  utvecklingsg&ng,  alltjemt  rakna 

med  forlorade  arbeten.  Kunna  vi  t.  ex.  derfor,  att  vi  fr&n 

borjan  af  tolfhundratalet  anda  till  midten  af  trettonhun- 

dratalet  knappast  ega  ett  enda  franskt  bibeldrama  kvar, 

draga  den  slutsatsen,  att  under  hela  denna  tid  ej  s&dana 

skrefvos  och  uppfordes  i  Frankrike?  *Detta  ar  ett  omojligt 
antagande;  det  vederlagges  af  den  m&ngfald  sddana,  som 

fr&n  denna  tid  aro  kvar  i  Tyskland  —  och  Frankrike  ar 

moderlandet  for  denna  produktion  —  och  af  de  forteck- 
ningar  p&  forlorade  s&dana,  som  man  eger  fr&n  Frankrike. 

Representatio  Adae  ar  ej  det  sista  mysteriet,  om  det  ock 

i  vissa  afseenden,  i  karaktersteckning  och  dialog,  be- 

tecknar  hojdpunkten  af  det  andliga  dramat  i  Frankrike. 

Men  under  fjorton-  och  femtonhundratalen  p&traffa  vi  &ter  en 
verklig  jatteflora  af  bibel dramer,  och  detta  kanske  just  d& 

det  religiosa  intresset  for  dem  borjar  slappas.  Man  nojde 

sig  under  dessa  medeltidens  sista  dagar  ofta  med  att  om- 
skrifva  och  till  cykler  sammanfora  dessa  tidigare  alster, 

cykler,  som  krafde  dagar,  ja  veckor  for  sitt  uppforande, 

och  hvilka  genom  sin  omvexling  och  rikedom  tillfredstalde 

tidens  praktlystnad. 

Redan  under  tolfhundratalet  har  det  profana  elemen- 
tet  vetat  att  forskaffa  sig  ett  bredt  spelrum  i  det  franska 
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dramat.  Derom  vittnar  Jeu  de  St.  Nicolas  af  Jean  Bodel 

fr&n  Arras.  Det  herskar  i  detta  drama  en  helt  annan 

anda  an  man  ar  van  att  traffa  i  ett  medeltidsdrama,  och 

det  kan  i  detta  sammanhang  hafva  sitt  intresse  att  veta, 

att  Bodel  afven  forfattat  en  chanson  de  geste  \  Styckec 

borde  enligt  sin  titel  vara  ett  helgondrama,  men  helgo- 
net  spelar  har  endast  en  biroll,  och  stycket  i  sin  helhet 

gor  intet  devot  intryck.  Det  best&r  af  en  serie  rent 

profana  scener,  lost  forbundna  till  ett  dramatiskt  helt 

genom  helgonlegenden  (samma  legend,  som  forekommer 

i  den  ofvan  namnda  Le  juif  vole  och  i  ett  drama  af 

Hilarius,  der  judens  person  ar  utbytt  mot  le  barbare). 

Styckets  intresse  hvilar  saledes  ej  alls  p&  dess  religiosa 

inneh&U,  utan  p&  dess  rent  profana  element.  Har  finnes 

en  patetisk  skildring  af  de  kristnes  strider  med  muselman- 
nen,  hvilken  i  dessa  korst&gens  dagar  bor  hafva  vackt  liflig 

genklang  hos  publiken,  och  dessa  hogstamda  scener  efter- 
foljas  af  en  serie  flamlandska  krogscener,  delvis  p&  argot, 
skildrade  med  trohet  och  lif.  Vi  finna  s&ledes  redan  har 

fullt  utbildad  den  blandning  af  patos  och  komik,  som  ar 
s&  karakteristisk  for  medeltidsdramat. 

Adam  de  la  Halle  a,  en  samtida  till  Bodel,  och  afven 

han  bordig  fr&n  Arras,  intager  med  sina  dramer  en  egen- 
domlig  sarstallning  i  det  franska  dramats  historia,  och 

fast  dessa  snarare  hora  till  det  komiska  an  det  allvarliga 

dramats  historia,  s&  bora  de  dock  ej  helt  forbig&s  i  detta 

sammanhang.  Li  jus  Adan  ou  de  la  Feuillie  ar  narmast 

en  sedeskildring,  Robin  et  Marion  det  aldsta  franska 

herdedramat.  De  hoja  sig  l&ngt  ofver  det  vanliga  m&ttet 

for  ett  medeltida  drama,  och  dock  tyckas  de  vara  de  for- 
sta  i  sin  art.    De  aro  det,  om  man  endast  tar  hansyn  till 

1  Chanson  des  Saisnes,  se  Nyrop,  Den  oldfranske  Heltedigtning 
p.  108. 

2  Monmerqu6  &  Michel,  Thdatre  francais  au  moyen  age,  Pa- 
ris 1842. 
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bevarade  dramer.  Ty  visserligen  ar  det  sant,  att  de  ko- 
miska  scenerna  i  mysterierna  redan  vid  derma  tid  vunnit 

ett  s&dant  omf&ng  och  en  s&dan  sjelfstandig  betydelse,  att 

4et  l&g  ganska  nara  att  losrycka  dem  ur  sitt  samnianhang 

och  hopstalla  dem  till  ett  helt  for  sig.  Men  dessa  dramer 

erinra  till  sin  anda  dock  narmast  om  fabliauerna,  och  nar 

man  vet,  huru  teatern  under  medeltiden  l&nar  sina  ftmnen 

ur  alia  episka  konstarter,  s&  forefaller  det  ganska  sanno- 

likt,  att  den  glade  Arrasskalden  vid  forfattandet  af  dessa 

dramer  l&tit  p&verka  sig  af  fabliauernas  uppsluppna  lynne1. 
Det  ar  ratt  intressant  att  iakttaga  den  stora  likhet, 

som  r&der  mellan  Jean  Bodels  och  Adam  de  la  Halles  dra- 

mer. Jean  Bodel  ar  mera  nykter,  den  senatre  l&ngt  mera 

poetisk  och  fantasifull,  men  sedeskildringen  ar  hos  b&da 

gjord  med  lif  och  trohet.  Den  dramatiska  byggnaden 

befinner  sig  hos  b&da  p&  ungefar  samma  st&ndpunkt; 

dramat  best&r  af  scener,  lost  kedjade  vid  hvarandra 

utan  n&gon  kraftigare  dramatisk  enhet.  Hufvudintres- 

set  hvilar  p&  den  humor,  hvarmed  detaljerna  aro  ut- 
m&lade. 

Fr&n  det  trettonde  irhundradet  finnes  afven  ett  mi- 

rakelspel,  skrifvet  p&  franska.  Det  ar  Miracle  de  Theo- 

phile  af  trubaduren  Rutebeuf.  Det  ar  i  sig  sjelf  utan 

allt  intresse  i  detta  sammanhang,  men  st&r  dock  som  den 

forsta  representanten  for  ett  vigtigt  framsteg  i  det  franska 

dramats  utveckling  mot  det  profana.  Ty  s&  lange  man 

annu  hade  hemtat  sina  amnen  ur  bibeln,  hade  friheten  i 

behandlingen  b&de  af  sjelfva  fabeln  och  af  dialogen  varit 

relativt  ringa.  I  och  med  detsamma  som  man  emellertid 

gaf  sig  in  p&  legendernas  granslosa  omr&de,  var  deremot 

redan  en  l&ngt  storre  frihet  lemnad  &t  det  individuella 

godtycket,  och  alldeles  omarkligt  och  val  i  de  fiesta  fall 

1  Jmf.  Bahlsen,  Adam  de  la  Hale's  Dramon  p.  24 — 31  i  Ausga- 
ben  und  Abhandlungen  aus  dem  Gebiete  d.  Rom.  Philolo^ie,  XXVII. 

Marburg.  1885.  * 
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omedvetet  for  forfattaren  sjelf  fores  man  ofver  till  rent 

Ingenstades  kan  man  lattare  aflasa  denna  utveckling 

an  i  den  samling  af  fyrtio  dramer,  som  bevarats  i  Mann- 
scrit  de  Cange  och  hvilka  stamma  fr&n  den  senare  halften 

af  trettonhundratalet.  Miracles  de  Nostre  Dame 1  ar 

kanske  det  st&tligaste  och  intressantaste  monument,  som 

medeltidsteatern  bevarat  &t  v&r  tid.  Hvar  de  uppst&tt  ar 

ej  s&  latt  att  afgora,  dk  spr&ket  redan  ar  nastan  dialekt- 
fritt.  Men  de  tyckas  alia  vara  skrifna  for  en  och  samma 

puy.  Derfor  tala  b&de  yttre  och  inre  likheter.  De  fiesta 

af  dem  foreg&s  af  en  predikan  och  efterfoljas  af  en  eller 

vanligen  tvenne  serventoys,  den  ene  betecknad  som  »cour- 

rone»  (prisbelonad),  den  andre  som  »estrive»  (som  erh&llit 

till&telse  att  tafia);  versbehandlingen  i  dem  alia  ar  lika: 

&ttastafviga  verser  af  en  monotont,  behagligt  slapande 

rytm,  som  st&r  i  intimt  sammanhang  med  det  enformigt 

hogtidliga  inneh&llet,  hvilket  aldrig  brytes  af  en  komisk 

seen.  Mojligen  har  dock  under  pauserna  mellanspel a,  an- 

1  Miracles  de  Nostre  Dame  par  personnages  publics  par  G.  Paris 
&  U.  Eobert  I— VIII.  Paris  1876—1893.  8:o.  jmf.  Petit,  Mysteres  I,  p. 
115  flf.  II,  p.  226  ff.  —  Dessutom  Schnell,  Untersuchungen  ueber  die 
Verfasser  d.  Miracles  de  nostre  Dame  Marburg  1885. 

1  Musiken  har  sakerligen  afven  i  medeltidens  senare  dramer  spelat 
en  ej  ringa  roll.  Sarskildt  tyckes  det  mig,  som  skulle  dessa  Miracles  de 
Nostre  Dame  kunnat  uppforas  som  ett  slags  melodramer. 

Sjolfva  versens  musikaliska  valljud  och  den  blida  staraningen  i  de  fie- 
sta af  dem  locka  till  ett  dylikt  antagande.  Sanger  aro  nastan  all  tid  inlagda 

idem.  Anglarne  sjunga  rondels  till-jungfruns  ara,  skadespelarne  afsluta 
ofta  stycket  med  en  psalm  (i  hvilkon  sakerligen  askadarne^instamde).  Lika- 
ledes  forekommer  musik  som  Entremet  (sa  i  L^vequemeurtri  III).  Men 
marine  musiken  har  ej  spelat  en  annu  storre  roll?  Har  manne  ej  bud- 
bararnes  symmetriskt  atervandande  helsningar  och  afsked,  haroldernas 
kungorelser,  de  standiga  processionerna  fram  och  tillbaka  ofver  scenen, 
och  slutligen  dramats  mest  patetiska  par  tier  beledsagats  af  en  accom- 
pagnerande  musik,  an  starkare,  an  svagare?  Betanker  man,  att  medel- 
tidsdramat  pa  vulgarsprak  utvecklat  sig  ur  det  liturgiska  dramat,  som 
ju  helt  var  ett  musikdrama,  sa  fbrefallcr  denna  anordning  ej  osannolik. 
I  dramer  fr&n  femtonde  arhundradet  af  ett  langt  mindre  poetiskt  inne- 

hall  (Destruction  de  Troye,  Siege  d'Orlians,)  framgar  det  tydligt  af 
scenanvisningarne,  att  musik  anv&ndts  i  stor  utstrackning. 

profana  amnen. 
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tingen  musikaliska  eller  komiska,  forekommit;  tydliga  an- 

tydningar  dertill  kan  atminstone  upp visas  i  fiera  dramer  *. 
Tekniken  ar  afven  densamma,  om  man  ock  kan  upp- 

visa  intressanta  nyanser.  I  dem  alia  forekommer  en  Maria- 

uppenbarelse,  hvilken  vanligen  fdrsigg&r  p&  det  satt,  att 

jungfrun,  stundom  i  sallskap  med  Grud,  foreg&ngen  af  tv& 

eller  flera  anglar,  hvilka  afsjunga  en  rondeau,  nedstiga  p& 

scenen  och  sedan  &ter  uppstiga,  d&  det  &terst&ende  af  ron- 
deauen  afsjunges. 

Efter  hvad  redan  ar  sagdt,  ar  det  temligen  tydligt, 

att  i  denna  samling  ej  p&traffas  profandramer  i  egent- 

lig  mening.  S&  lange  som  himmel  och  helvete  spela  med 

p&  scenen  och  ingripa  i  handlingens  g&ng  i  s&  stor  ut- 
strackning  som  i  dessa  dramer,  ar  det  omojligt  att  tala  om 

ett  rent  verldsligt  drama.  Men  ingen  grupp  af  medeltida 

dramer  ger  oss  en  s&  tydlig  forestallning  om,  hnru  det 

ursprungligen  religiosa  dramat  sm&ningom  sekulariserats, 

och  fr&n  denna  synpunkt  fortjena  de  har  ett  n&got  nog- 

grannare  skarsk&dande.  Dessa  fyrtio  dramer  visa  oss  en 

m&ngfald  af  typer  fr&n  de  aldsta  formerna  anda  fram  till 

s&dana,  hvilka  i  sjelfva  verket  redan  aro  simulerade  prof- 
fandramer. 

Ar  sdledes  den  yttre  likheten  mellan  dem  sl&ende,  s& 

r&der  deremot  i  deras  inre  byggnad  ett  fluktuerande,  som 

nastan  omojliggor  all  klassifikation,  sk  vida  som  man  ej 

vill  noja  sig  med  en  s&  foga  fruktbar  som  indelning 

efter  amnena:  bibeldrama,  legenddrama  och  dramer  med 

amnen  ur  ridflaredikten,  en  indelning,  som  dock  i  praktiken 

ar  omojlig  att  att  fasthalla.  I  det  foljande  tages  endast 

hansyn  till  deras  mer  eller  mindre  profana  karakter. 

1  Musikaliskt  mellanspel  forekommer  s&som  redan  namnt  i  Vevh- 

que  meurtri;  i  detta  drama  sager  afven  biskopen  under  festen:  "faites  cy 
venir  les  jugleurs",  och  har  har  saledes  ett  komiskt  mellanspel  forekom- 
mit,  om  hvars  karakter  vi  dock  intet  fa  veta.  Jonglourer  upptrada  af- 

ven i  le  chanoine  marie,  XIX. 
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Narmast  det  aldre  bibeldramat  star  La  nativite  de  notre 

seigneur;  till  sin  byggnad  ar  det  olikt  alia  andra  i  samlin- 

gen,  ty  emedan  handlingen  forsiggar,  medan  Maria  annu 

vistas  pa  jorden,  kan  ingen  Mariauppenbarelse  har  fore- 

komma,  ej  heller  nagot  jungfruns  mirakulosa  ingripande. 

I  stallet  kan  man  saga,  att  himmelen  har  ar  nedflyttad 

pa  jorden,  ty  anglarne  vistas  hela  tiden  pa  scenen.  Dramat 

sonderfaller  i  tre  delar,  man  skulle  nastan  vilja  saga  tre 

tableaux  vivants,  ty  nagon  dramatisk  enhet  forbinder  dem 

knappast;  den  forsta  afdelningen  skildrar  Jesu  fodelse  och 

ar  egentligen  skrifven  for  att  inskarpa  jungfruns  obeflac- 

kade  afvelse;  till  denna  ansluter  sig  sasom  bihang  Simons 

lofsang  och  skildringen  af  huru  Jesus  larer  i  templet. 

I  de  aldsta  Mariamirakeln  har  sakerligen  djeflar- 

nes  upptradande  varit  ett  lika  nodvandigt  moment  som 

jungfruns  ingripande:  den  verkliga  dramatiska  kampen 

har  statt  mellan  helvetet  och  himmelen,  och  mellan 

dessa  bada  har  menniskan  upptradt  sasom  den  forforde 

och  syndande,  den  angrande  och  jungfrun  anropande  samt 

derfor  slutligen  forlatne.  I  Rutebeuf's  Miracle  de  Theo- 
phile  var  redan  denna  typ  fullt  utbildad.  Har  ar  denna 

form  representerad  af  U enfant  donne  au  diable,  som  afven 

i  ofriga  afseenden  visar  sig  sasom  tillhorande  de  aldsta  i 

samlingen.    Innehallet  ar  foljande: 

En  kvinna  har  gjort  kyskhetslofte  at  jungfrun,  ̂ nen 

hennes  man,  forford  af  djefvulen,  bryter  det.  I  sin  harm 

lofvar  hon  det  barn,  som  hon  mojligen  kommer  att  foda, 

at  djefvulen.  Sa  fort  hon  fodt,  anlanda  ocksa  tva  djeflar 
for  att  bortfora  det.  De  lata  emellertid  af  moderns  boner 

forma  sig  att  vanta  i  sju  ar  —  dock  far  hon  under  tiden 

ej  lata  dopa  det.  Den  fortviflade  modern  anropar  nu  jung- 

frun om  hjelp  och  erhaller  ocksa  hennes  lofte  om  bistand, 

hvad  som  an  ma  handa.  Da  de  sju  aren  forflutit,  infinna  sig 

djeflarne  anyo,  men  godmodiga  till  sin  natur  och  sakra 

pa  sin  ratt  som  de  aro,  lata  de  annu  en  gang  beveka  sig 
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att  vanta  i  ytterligare  &tta  &r.  Pilten  vaxer  upp  odopt, 

utan  annat  namn  an  »beau  fils*,  stor  och  tidigt  utvecklad, 

och  nar  han  ar  fjorton  &r  gammal,  underratta  foraldrarne 

honom  om  den  fara,  som  hotar  honom.  Hans  beslut  ar 

strax  fattadt:  han  beger  sig  till  p&fven  for  att  af  honom 

hemta  r&d  och  bist&nd.  P&fven  kan  emellertid  intet  gora 

vid  saken  utan  sander  honom  till  en  from  eremit,  denne 

s&nder  honom  vidare  till  en  annan,  och  slutligen  kommer 

han  s&  till  en  tredje,  den  frommaste  af  alia  —  just  den 
som  jungfrun  utsett  till  redskap  for  hans  fralsning.  Det 

ar  ocks&  i  sista  ogonblicket  —  tiden  ar  utlupen,  djeflarne 
hafva  redan  infunnit  sig  for  att  bortfora  honom,  d&  jungfrun 

beledsagad  af  sina  anglar  nedstiger  for  att  skydda  honom. 

Djeflarne  st&  emellertid  p&  sin  ratt  —  de  ha  tagit  kontrakt 

af  modern  p&  pilten  —  och  fr&gan  miste  hanskjutas  till 
Guds  afgorande,  och  nu  foljer  en  verklig  domstolscen  i 

himmelriket,  der  Gud  ej  utan  en  viss  juridisk  spetsfundig- 

het  afgor  fr&gan  till  jungfruns  form&n.  Djeflarne  aflagsna 

sig  knotande:  Jesus  tors  ingenting  gora  mot  sin  moders 

vilja,  saga  de: 

Si  hii  faisoit  riens  de  contraire 
II  seroit  batuz  au  retonr. 

Barnet  dopes  genom  jungfruns  forsorg,  hvarefter  hon  &ter 

med  sina  anglar  uppstiger  till  himlen. 

Har  ser  man  s&ledes  liksom  i  Theophile,  hum  en  men- 

niska,  som  p&  grund  af  ett  paktum  tillhor  Satan,  genom 

jungfruns  n&diga  ingripande  raddas.  AUt  hvad  menniskan 

har  att  gora,  ar  att  &ngra  och  i  bon  hanvanda  sig  till  jungfrun. 

Denna  aldsta  form  for  ett  Mariamirakel  g&r  igen  — 
i  mer  eller  mindre  varierad  form  —  i  flera  af  dessa  dra- 

iner —  inalles  tolf  stycken  *.  Af  dessa  aro  elfva  2  af  ett 
rent  kyrkligt  skaplynne  och  flera  obetydliga,  s&  att  man  med 

1  Numero  I,  III.  VI,  IX,  XII,  XIII,  XIV,  XVI,  XXV,  XXVIII, 
XXX,  XXXV. 

2  Alia  utom  La  marquise  de  la  Oaudine. 
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full  ratt  kan  saga,  att  helvetets  roll  s&  godt  som  redan  ar 

utspelad  i  dessa  dramer.  Det  ar  of  van  antydt,  att  djef- 
larnes  roll  i  bibeldramat  ofta  var  klownens  —  de  skulle 
roa.  Denna  deras  komiska  karakter  forekommer  uti  dessa 

miracles  med  deras  hogtidliga  ton  endast  en  g&ng  $kar- 

pare  utpreglad  *.  Deras  egentliga  uppgift  i  dramat  hade 
ju  varit  dels  att  fresta,  dels  att  borfcslapa  de  syndare, 

som  de  lyckats  forfora.  Men  i  Miracles  de  Notre  Dame 

herskar  n&den  —  forl&telse  utdelas  b&de  &t  vardiga 

och  ovardiga,  och  derfor  blir  just  ej  mycket  kvar  for  de 

stackars  djeflarne  att  fora  med  sig  till  helvetet.  Afven  i 

detta  fall  ar  s&ledes  ej  djefvulen  langre  nodv&ndig.  Hvad 

frestarens  roll  betraffar,  s&  onodiggores  den  derigenom, 

att  ondskan  personifieras  i  mensklig  gestalt;  bofven  ar  i  de 

fiesta  af  dessa  dramer  en  st&ende  figur. 

En  anmarkningsvard  ofverg&ngsform  for  djeflarnes 

upptradande  kan  man  iakttaga  i  La  marquise  de  la  Gau- 
dine  (XII),  ett  drama,  som  i  flere  afseenden  hor  till  de 

mest  vallyckade  i  samlingen,  och  som  sarskildt  fr&n  den 

synpunkt,  fr&n  hvilken  har  medeltidsdramat  betraktas,  ar 

af  stort  intresse.  Dar  upptrader  nemligen  annu  en  djef- 

vul  som  frestare  i  tvti  korta  monologer.  Markisen  af  Gau- 

dine  har  nemligen  dragit  till  frammande  land  for  att  vidare 

utveckla  sig  i  krigskonsten,  och  under  sin  fr&nvaro  har 

han  stalt  sin  gem&l  under  en  onkels  beskydd.  S&  st&r 

saken,  d&  en  djefvul  upptrader  och  i  en  kort  monolog 

jemrar  sig,  for  det  han  ej  kan  fora  den  fromma  markisin- 

nan  p&  afvagar.  S&  foljer  en  seen,  i  hvilken  vi  se  mar- 
kisinnan,  knabojande  vid  sin  bonpall,  tillbedja  jungfrun 

—  och  detta  okar  naturligen  annu  mer  den  stackars  djef- 
vulens  pina.     I  annu  en  monolog  upplyser  han,  att  han 

1  I  L'empereur  Julien  et  Libaniusy  XIII,  der  tv&  "dumma  djeflarn 
upptrada,  af  hvilka  den  ene  berattar  ett  spratt,  som  han  just  arnar 
spela  en  munk. 
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vill  gora  onkeln  foralskad  i  den  fromma  damen,  och  om 

hon  d&  ej  villfar  dennes  brottsliga  begaran,  arnar  han 

form&  onkeln  att  narra  henne  i  en  falla,  som  har  hennes 

dod  till  foljd.  Efter  dessa  djefvulens  monologer  upptrader 

onkeln,  skurken  i  stycket,  och  visar  sig  som  foralskad 

samt  borjar  sina  giljareforsok,  hvilka  dock  tillbakavisas. 

Men  han  vet  ej  af  n&gon  djefvul,  som  frestar  honom; 

&sk&daren  har  ej  heller  sett  honom  utsatt  for  en  sadans 

inflytande;  alia  hans  onda  upps&t  tyckas  utg&  fr&n  hans 

egen  svarta  sjal.  Det  angifves  ej  i  dramat,  att  djef- 

vulen  upptrader  pa  nagot  annat  satt  an  i  dessa  b&da  korta 

monologer.  Mojligen  bor  man  dock  forestalla  sig,  att  han 

s&som  stum  person,  gorande  sina  hokus  pokus,  kretsar 

kring  onkeln,  nar  denne  hangifver  sig  kt  sina  skurkaktiga 
tankar  och  forsoker  forfora  markisinnan  \  Dermed  vare 

huru  som  heist,  djefvulens  roll  iir  i  hvarje  fall  alldeles  ofver- 
flodig  for  styckets  ekonomi;  den  kunde  helt  strykas,  utan 

att  derigenom  handlingens  g&ng  i  n&got  afseende  blefve 

en  aim  an.  Det  ar  sdledes  troligen  endast  af  traditionella 

skal,  som  forfattaren  har  insatt  honom. 

Hur  annoriunda  upptrader  han  ej  i  vissa  af  dessa 

dramer!  Han  hemsoker  eremiterna  i  de  djupa  skogarne, 

frestar  dem  lange  i  deras  ensamhetsnatter,  och  det  ar  en- 
dast for  korstecknet  eller  en  kraftig  besvarjelse,  som 

han  slutligen,  forskrackt  och  jemrande,  drar  bort.  Nar 

det  en  g&ng  lyckats  honom  att  narra  en  af  dessa  ere- 

miter  att  begS.  ett  skandligt  brott 2  aflagsnar  han  sig  un- 
der skr&l  och  jubel. 

Har  har  s&ledes  djefvulens  roll  blifvit  stl  diskret 

och  farglos,  som  gerna  ar  mojligt.    Nasta  steg  ar,  att 

1  Han  sagor  nemligen: 
Je  me  vois  bouter  dodang  li; 
De  moy  ne  peut  estre  parti 
N'  aler  arriere. 

1  Det  lyckas  honom  endast  sallan  i  dessa  mirakel,  t.  ox.  i  Saint 
Jean  lo  Paulu. 
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den  alldeles  forsvinner  och  detta  ar,  sasom  redan  antydt, 

fallet  i  de  fiesta  af  dessa  dramer.  Och  detta  ar  ett  drag 

af  stor  vigt,  ty  i  och  med  detsamma,  som  djefvulen  bort- 
tages  ur  dramat,  lemnar  han  plats  for  bofven:  ondskan 

personifieras  i  mensklig  gestalt,  och  dermed  ar  forsta  ste- 

get  taget  mot  en  sannare  psykologisk  motivering  af  han- 

delserna  —  ett  nodvandigt  vilkor  for  ett  verkligt  profan- 
dramas  framkomst.  N&gon  hogre  utvecklirig  n&r  val  ej 

denna  psykologiska  motivering  i  denna  grupp  af  dramer, 

men  intressanta  ansatser  till  en  dylik  saknas  dock  ej  helt 
och  hallet. 

Latom  oss  nu  se  till,  i  hvad  man  himmelen,  jungfrun 

och  hennes  anglar,  ingripa  i  dessa  dramers  handelser. 

S&som  redan  sagdt  nedstiger  i  alia  dessa  dramer  Gud 

eller  jungfrun  minst  en  g&ng  under  styckets  forlopp  for 

att  trosta  och  radda,  formana  eller  straff  a,  men  den  roll, 

som  himlen  eller  jungfrun  spelar  i  dessa  dramer,  ar  dock 

mycket  vexlande.  Der  finnes  en  grupp,  der  hon  helt  ar 

centralfiguren,  der  handlingen  saknar  allt  menskligt  in- 
tresse,  der  ej  en  seen  forekommer,  som  ej  tenderar  mot 

henne,  der  allt  med  ett  ord  g&r  ut  p&  hennes  forharligande. 

Man  skulle  ej  kunna  ur  ett  drama  af  denna  art  borttaga 

jungfruns  roll,  ty  i  och  med  detsamma  skulle  afven  dra- 

mat  sjelf  upphora  att  vara  till.  Ett  dylika  typiskt  ma- 

riamirakel  ar  L'eveque  a  qui  Notre  Dame  apparut  (X).  Har 
ar  Mariauppenbarelsen  s&  helt  centralpunkten,  kring  hvil- 

ken  allt  ror  sig,  att  man  kan  saga,  att  allt  dramatiskt  in- 
tresse  forsvinner:  det  hela  ar  endast  satt  i  seen  for  att 

motivera  en  Mariavision.  Forst  ser  man  biskopen  i  fromma 

samtal  med  sina  klerker,  sk  h&lles  en  predikan  och  bisko- 

pen prisar  valtaligt  jungfruns  fortjenster.  Derefter  be- 

ger  han  sig  till  sin  biktfader,  en  from  eremit,  och  berat- 
tar  for  honom,  att  han  nattetid  sett  honom  vid  sin 

sang,  sjungande  en  ljuflig  s&ng.  Eremiten  upplyser 

honom  d&  om,  att  han  afvenledes  samma  natt  haft  en 
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vision  ang&ende  honora  och  af skedar  honom  med  de  orden : 

»du  skall  tillvaxa  i  rikedom  och  gladje,  ty  du  har  en  van 

och  en  v&ninna,  som  mycket  form&».  Nar  biskopen  der- 
efter  beder  i  sitt  kapell,  nedkomma  erkeanglarne  Michael 

och  Gabriel  och  iordningsstalla  en  tron,  p&  hvilken 

jungfrun  sjelf  tar  plats,  under  det  anglarne  afsjunga  en 

rondel.  P&  jungfruns  uppmaning  forrattar  nu  biskopen 

morgonmessan,  i  hvilken  anglarne  deltaga.  Nasta  dag  upp- 

repas  jungfruns  besok  i  kapellet,  och  nu  l&ter  hon  till  sin 

tjenare  ofverlemna  ett  rikt  smyckadt  karil,  som  ar  fyldt 

med  mjolk  ur  hennes  brost.  Stycket  slutar  darefter  med 

en  andlig  s&ng  till  jungfruns  ara. 

Detta  drama  ar,  som  man  ser,  annu  fullkomligt  religiost 

i  tonen  och  ofverfyldt  med  ceremonier ;  enligt  en  anmark- 

ning  i  dramat  (pag.  72)  ar  det  uppfordt  p&  St.  Eloy's  dag, 
hvilket  just  ar  det  helgon,  som  k  jungfruns  vagnartill  bi- 

skopen ofverlemnar  karilet;  och  hela  dramat  gor  intryck 

af  att  vara  forfattadt  till  firandet  af  den  relik,  som  bisko- 

pen erh&llit  af  jungfrun. 

Mer  eller  mindre  kraftigt  ingriper  hon,  an  trostande, 

an  lindrande  tortyrens  kval  i  samlingens  ej  f&taliga  mar- 

tyrdramer. 
Men  det  finnes  en  grupp  af  dramer,  der  hennes  makt 

visar  sig  annu  mera  stor  och  verksam.  Hon  belonar  ej 

blott  sina  trofasta  tjenare,  hon  raddar  afven  syndaren 

fr&n  de  verldsliga  foljderna  af  brottet.  'Vi  finna  i  denna 
grupp  en  lefvande  illustration  af  medeltidens  kristendom, 

just  s&som  den  uppfattades  af  folket.  S&som  exempel 

kan  anforas  La  femme  que  Notre  Dame  garda  d'etre 
brulee  (XXVI)  och  La  femme  du  roi  de  Portugal  (IV). 

Det  ar  en  akta  kristlig  tanke,  som  genomg&r  dessa  dra- 
mer, men  den  ar  i  dem  genomford  anda  till  paradox:  huru 

djupt  an  menniskan  fallit  i  synd,  huru  afskyvardt  an  det 

brott  ar,  som  hon  beg&tt,  &ngrar  hon  sig  af  upprikbigt  hjerta, 

s&  skall  dock  himmelen  forbarma  sig  ofver  henne.  Ja, 
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den  barmhertiga  jungfrun  ej  endast  raddar  henne  fr&n 

evig  fordomelse,  hon  rycker  afven  brottslingen  ur  den 

verldsliga  rattvisans  klor  och  skyddar  honom  fr&n  timliga 

straff.  Aldrig  har  jungfruns  mystiska  makt  blifvit  predi- 
kad  i  en  s&  krass  form. 

Huru  stor  roll  jungfrun  nu  an  spelar  i  denna  grupp 

af  dramer,  s&  fores  dock  v&rt  intresse  lika  mycket  kt  ett 

annat  hS.ll.  Det  ar  nemligen  mot  bakgrunden  af  en  tidens 

hvardagshandling,  som  jungfrun  vanligen  uppenbarar  sin 

mystiska  makt,  och  vi  firm  a  derfor  i  dessa  dramer  ofta  en 

trogen  skildring  af  tidens  seder,  ej  sallan  genom  sin  osoff- 
rade  detaljrikedom  realistisk  anda  till  platthet.  S&  borjar 

dramat  La  femme  que  noire  Dame  guarda  d'etre  brulee  med 
skildringen  af  tv&  borgarefamiljers  idylliska  hvardagslif, 

p&  hvilket  ett  brott  gor  en  hastig  anda. 

En  rik  borgare  har  nyligen  bortgift  sin  dotter  med 

en  ung  man  vid  namn  Aubin.  De  b&da  hush&llen  lefva 

fridfullt  och  lyckligt  sida  om  sida,  tills  en  dag  en  prat- 
makare  till  granne  for  svarmodern  Guibor  berattar  ett 

rykte,  som  g&r  i-  trakten,  att  hon  skulle  st&  i  brottslig 
forbindelse  med  sin  svarson.  Den  osanna  beskyllningen 

griper  henne  djupt,  bringar  henne  utom  sig,  och  hon 

vet  ej  battre  r&d  an  att  l&ta  doda  svarsonen  for  att  s& 

gora  ett  slut  p&  ryktena.  Hon  liter  lonmorda  honom,  och 

liket  ar  redan  fardigt  till  begrafning,  d&  rattvisans  tjenare, 

som  anat  or&d,  infinna  sig  for  att  gora  en  undersokning; 

man  upptacker  strax,  att  ett  brott  foreligger,  och  stdr 

just  i  begrepp  att  bortfora  hela  famiijen  till  fangelset, 
d&  Guibor  bekanner.  Hon  domes  till  doden  och  fores  till 

afrattsplatsen. 

S&  l&ngt  artar  sig  dramat  narmast  till  en  nyktert  och 

realistiskt  h&llen  skildring  af  tidens  borgerliga  seder,  hvil- 
ken  verkar  trovardig  in  i  de  minsta  detaljer;  men  under 

dramats  fortg&ng  inmanger  sig  allt  mera  ett  mystiskt  ele- 
ment, som  tranger  allt  annat  i  bakgrunden. 
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I  heta  boner  har  Guibor  anropat  jungfrun  om  frals- 

ning  for  sin  sjal,  och  jungfrun  ar  henne  n&dig:  tre  sar- 
skilda  g&nger  m&ste  man  antanda  b&let,  elden  sprakar  i 

traet  och  fortar  detsamma,  men  Guibor  forblir  oskadd;  d& 

inse  domaren  och  folket,  att  hon  ar  en  helig  kvinna  och  i 

triumf  &terfdres  hon  till  sin  boning. 

Men  fr&n  den  dagen  lefver  Guibor  en  botgorares  lif7 

hon  bortskanker  alia  sina  egodelar  och  framslapar  sjelf 

sitt  lif  i  ensamhet  och  fattigdom;  till  slut  har  hon  ej  ens 

en  mantel,  i  hvilken  hon  skulle  kunna  besoka  kyrkan; 

hon  gr&ter,  nar  hon  ser  grannarne  bege  sig  dit  —  hon 

skall  ej  p&  denna  dag,  som  firas  till  &minnelse  af  jung- 
fruns  kyrkotagande  i  templet  f&  hora  den  hogtidliga  messan. 

D&  tyckes  det  henne,  som  om  v&r  herre  Jesus  Kristus  sjelf, 

beledsagad  af  jungfrun  och  englarne,  stege  ned  fr&n  him- 
melen,  satte  ett  ljus  i  hennes  hand  och  clebrerade  messan 

infor  henne  —  en  seen  som  i  sin  enkla  storhet  kanske 

hor  till  de  skonaste,  som  n&gonsin  en  skaldehjerna  skapat. 

Det  som  val  framfor  allt  forlanar  dylika  scener  deras 

stora  verkan,  ar  det,  att  de  berattas  med  denna  enkla  och 

trovardiga  naivitet,  som  aldrig  g&r  ur  vagen  afven  for  de 

vulgaraste  detaljer,  men  just  uppsoker  dem  och  s&  oupp- 
losligt  sammansmalter  hvardagslifvets  trivialitet  med  de 

saregnaste  visioner.  I  s&dana  dramer  ar  det  profana  och 

det  mystiska  oskiljaktigt  blandadt  med  hvarandra. 

Dylika  dramer,  i  hvilka  det  profana  och  det  mirakulosa, 

skildringar  af  tidens  privatlif  genomvafda  af  periodens  mest 

luftiga  mystik,  forekomma  i  denna  samling  m&nga.  La  reine 

du  roi  de  Portugal  sfc&r  s&  i  alio  mycket  nara  La  femme  que 

Notre  Dame  garda  d'etre  brillee.  Ett  annat  s&dant  ar  La  nonne 
qui  laissa  son  abbaye  (VII).  En  riddare  frestar  en  nunna 

till  att  fly  med  honom  ur  klostret.  Efter  mycken  tvekan 

g&r  hon  in  derp&,  men  hejdas  tv&  sarskilda  g&nger  af 

jungfrun,  infor  hvars  bild  hon  bedt  i  kapellet.  Tredje 

g&ngen  g&r  hon  forbi  jungfrun  utan  anropande;  i  trettio 
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&r  lefver  hon  darefter  ett  lyckligt  familjelif  tillsammans 

med  riddaren,  med  hvilken  hon  har  tv&  barn ;  d&  uppenbarar 

sig  en  dag  jungfrun  for  henne  i  drommen  och  fdreh&ller 

henne  hennes  synd.  Hon  och  mannen  gk  s&  i  kloster.  En 

paralell  till  detta  drama  ar  Le  chanoine  marie  (XIX).  An- 

dra  dylika  dramer  aro:  L'abbesse  delivree  (II),  Sainte 

Bauteuch  (XXIV),  L'enfant  ressuscite  (XV)  m.  fl. 
Det  som  ar  karakteristiskt  for  hela  denna  genre,  ar 

den  homogena  blandningen  af  sedeskildring  och  religios 

mystik.  Storre  delen  af  dessa  dramer  leda  afven  sitt  ur- 

sprung  fr&n  Gautier  de  Coincy's  Miracles  de  la  Sainte 
Vierge,  der  samma  egenskaper  ju  framtrada. 

Men  man  kan  i  denna  samling  urskilja  annu  en  grnpp 

af  dramer,  der  visserligen  himmelen  annu  spelar  med,  men 

der  dess  ingripande  ar  af  l&ngt  mindre  afgorande  bety- 
delse  an  i  de  forut  skildrade  grupperna.  Ofta  kan  man 

saga,  att  jungfruns  roll  nedsjunkit  till  att  endast  vara  en 

budbarares,  och  nastan  aldrig  utrattar  hon  underverk;  hon 

och  upptrader  endast  upplysande,  trostande,  vagledande. 

En  och  annan  g&ng  sp&rar  man  i  dessa  dramer  tydligt  en 

dubbel  motivering,  s&  att  den  handling,  som  skall  utforas, 

dels  sker  p&  grund  af  personens  eget  sinnestillst&nd,  dels 

p&  grund  af  jungfruns  ingripande.  S&  t.  ex.  i  Ostes;  nar 

hans  gem&l  af  den  trolose  Berengier  blifvit  anklagad  for 

aktenskapsbrott,  och  mannen  vill  doda  henne,  s&  upp- 
manar  jungfrun  henne  att  forkladd  till  vapnare  bege 

sig  till  fadern  i  Granada  for  att  okand  tjena  honom 

—  hon  skall  slutligen  bli  hamnad.  Men  flyktens  nod- 

vandighet  har  afven  inskarpts  for  henne  p&  annat  och 

helt  naturligt  satt,  ty  en  borgare  kommer  och  berattar 

henne,  att  konungen  beslutat  doda  henne  och  uppamnar 

henne  att  radda  sig  genom  flykten.  Ofverhufvudtaget 

kan  man   saga,  att  i   alia   dessa  dramer   ar  jungfruns 
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ingripande  for  handlingens  g&ng  ej  nodvandig.  Man 

behofde  endast  stryka  rollen  —  allt  skulle  and&  g&  sin 

gilla  g&ng.  Forh&llandet  ar  s&ledes  alldeles  paralellt,  med 

hvad  som  forut  p&pekats  for  djefvulsrollerna  i  vissa  af 
dessa  dramer.  Orsaken  till  detta  forh&llande  l&ter  forklara 

sig  deraf,  att  dessa  dramer  vanligen  hamtat  sin  a  amnen 

ur  den  profana  literaturen,  ur  en  eller  annan  chanson  de 

geste  eller  novell,  i  hvilken  ingen  Mariavision  funnits; 

men  i  dessa  mirakel  skulle  en  Mariavision  forekomma,  ty 

det  var  just  till  jungfruns  ara  som  puyen  uppforde  sina 

sk&despel,  och  derfor  inlade  man  foljaktligen  p&  ett  met 

eller  mindre  lampligt  stalle  en  vision;  men  sallan  har 

jungfruns  roll  i  dessa  dramer  blifvit  riktigt  inarbetad:  den 

mystik,  som  s&  skarpt  framtradde  i  de  narmast  forut  skil- 
drade  dramerna,  finnes  ej  har,  det  mirakulosa  ar  l&ngt 

mera  yttre  och  episodiskt,  och  handelserna  folja  i  det  stora 

och  hela  tingens  naturliga  logik. 

Intressant  ar  afven  i  detta  afseende  La  marquise  de 

la  Gaudine,  om  hvilken  redan  forut  talats  i  samband  med 

djefvulsscenerna.  Det  skulle  endast  fordras  ett  par  ova- 

sentliga  strykningar  for  att  har  onodiggora  jungfruns 

upptradande.  Borjan  af  dramat  ar  ofvan  antydd:  huru  mar- 
kisen  drager  bort  och  ofverlemnar  sin  gem&l  i  onkelns 

v&rd,  huru  denne  soker  forfora  henne,  och  d&  han  skymfli- 

gen  tillbakavisas,  beslutar  hamnas.  Han  manar  d&  slotts- 
dvergen  att  gomma  sig  i  markisinnans  sofrum  och  smyga 

sig  ned  i  hennes  badd,  medan  hon  sofver;  derp&  ofverra- 
skar  han  henne  i  vittnens  narvaro.  Dvergen  nedhugges,  for 

att  han  ej  skall  kunna  uppfcacka  det  verkliga  forh&llandet  och 

markisinnan  fores  i  fangelse.  Derpi  &tervander  markisen  och 

af  onkeln  f&r  han  veta,  att  hans  gem&l  varit  honom  otrogen, 

och  fast  med  blodande  hjerta  dommer  han  henne  till  doden. 

I  sin  djupa  fortviflan  anropar  nu  markisinnan  madonnan,  och 

denna  nedstiger  i  fangelset  och  lofvar  att  hjelpa  henne, 

om   det   ar   nodvandigt.     Markisinnan   blir  raddad  och 
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belackaren  afslojad,  men  jungfruns  samband  med  detta  ar 

i  dramat,  om  jag  s&  f&r  saga,  ej  synbart.  Vi  se  ej,  huru 

hon  ingriper;  enligt  mirakelspelets  vanliga  tekirik  borde 

hon  antingen  sjelf  uppenbarat  sig  for  Anthenor,  markisin- 
nans  raddare,  eller  sandt  n&gon  till  honom  (vanligen  ar  det  en 

eremit  som  i  liknande  fall  ar  hennes  budbarare).  Men  s&  ar 

har  ej  fallet.  Omedelbart  efter  denna  seen  borjar  handlingen 

nemligen  p&  en  ny  punkt.  Anthenor,  en  b&ld  riddare,  kommer 

dragande  vagen  fram  med  sin  tjenare.  Han  ar  iford  den 

sn&ckprydda  pilgrimsdragten,  ty  ban  &tervander  fr&n  det  he- 
liga  landet.  D&  han  nu  befinner  sig  i  narheten  af  markisens 

af  Gaudine  slott,  vaknar  minnet  om,  huru  markisinnan  en 

g&ng  raddat  honom  f  r&n  doden ;  landets  konung  hade  beskyllt 

honom  for  att  st&  i  forbindelse  med  drottningen  och  endast 

p&  ett  vilkor  velat  skona  hans  lif,  nemligen  om  han  kunde 

visa,  att  han  hade  en  annan  alskarinna  och  offentligen  af 

henne  erholle  en  kyss.  Markisinnan,  drottningens  vaninna 

och  ofvertygad  om  b&das  oskuld,  hade  d&  raddat  honom, 

i  det  hon  gifvit  honom  tillst&nd  att  vid  en  tornering  offent- 

ligen kyssa  henne.  Han  beslutar  att  gora  ett  besok  p& 

slottet.  Men  i  vardshuset  nere  i  byn,  der  han  tagit  in,  f&r 

han  veta,  hvilket  olycksode  som  svafvar  ofver  markisinnans 

hufvud.  Hans  beslut  ar  strax  fattadt;  af  varden  tillhand- 

lar  han  sig  hast  och  brynja,  och  s&  utrustad  ar  han  far- 
dig  att  kampa  for  markisinnan.  Men  nu  gripes  han  af 

tvifvel;  ar  markisinnan  verkligen  ej  brottslig,  ar  det  for 

oskulden  han  g&r  att  bryta  sin  lans?  Han  anropar  madon- 

nan  och  hon  nedstiger,  ber  honom  ej  tvifla  —  »elle  est 

une  Suzanne  voir»,  —  och  hon  erinrar  honom  om,  huru  mar- 

kisinnan en  g&ng  trofct  pd  honom;  det  ligger  s&ledes 

nastan  en  forebr&else  i  jungfruns  ord.  Anthenor  borde 

utan  tvekan  hafva  trott  p&  sin  dam,  for  hvilken  det  under 

alia  forh&llanden  var  hans  pligt  att  strida.  Har  hade  allts& 

scenen  med  jungfrun  mycket  val  kunnat  utelemnas;  hand- 

lingen skulle  varit  lika  val  motiverad  for  det.  —  Nu  drager 
3 
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Anthenor  &stad,  ban  moter  karran,  som  for  markisinnan 

till  afrattsplatsen,  och  utmanar  onkeln  samt  tvingar  honom 
att  bekanna.    P&  detta  satt  blir  markisinnan  raddad. 

Detta  stycke  ar  egendomligt  afven  i  ett  annat  af- 
seende.  Der  ar  en  viss  »slottston«,  om  jag  s&  f&r  saga, 

i  dialogen,  liksom  ofver  hufvud  taget  en  elegans  i  hela 

behandlingen.  Men  detta  ar  i  medeltidsdramerna  ej  van- 

ligt,  ty  oftast  aro  stSndspersonerna  (kungen,  riddaren,  drott- 
ningen  och  adelsdamen)  antingen  alldeles  farglosa  eller 

tecknade  fr&n  sm&folkets  naiva  synpunkt  och  med  deras 

grofre  seder. 
Samma  motiv  som  i  markisinnan  af  Gaudine  &ter- 

finnas  i  riddardikten  Macaire  1 ;  i  denna  forekommer  intet 

ofvernaturligt.  Onkeln  motsvaras  har  af  Macaire,  forra- 
daren,  markisen  af  Charlemagne  och  markisinnan  af  hans 

gem&l  Blanchefleur.  Dramats  handling  ar  delvis  battre  mo- 

tiverad;  s&  t.  ex.  nedhugges  dvergen  i  Markisinnan  af  Gau- 
dine strax  efter  upptackten,  under  det  att  han  har  en  l&ng 

tid  derefter  kastas  p&  b&let  af  Macaire,  nar  drottningen 
skall  brannas. 

Det  torde  vara  skal  att  undersoka,  i  hvad  mfin  det  6f- 

vernaturliga  forekommer  afven  i  n&gra  andra  af  dessa  dra- 

mpr.  I  Barlaam  et  Josaphat  (XXI),  hvars  fabel,  i  parabelns 

form  skildrande  en  episod  ur  Buddhas  historia,  ytterst  g&r 

tillbaka  till  Orienten,  men  forefinnes  i  otaliga  vesterland- 
ska  versioner,  befaller  Gnd  angelen  Gabriel  att  g&  till 

eremiten  Barlaam  och  uppmana  honom  att  predika  kri- 

stendomen  for  den  unge  prinsen.  Gabriel  ar  saledes  ej 

stort  mera  an  en  vanlig  budbarare,  och  det  finnes  i  dra- 

mat  mycket  val  mojligheter  att  anordna  detta  sammantraf- 
fande  p&  ett  l&ngt  enklare  satt.  Vidare  sandes  Gabriel 

for  att  underratta  Josaphat,  att  det  ej  ar  den  verklige  Bar- 
laam, som  man  kastat  i  fangelse  och  med  hvilken  han  skall 

1  Macaire)  chanson  de  geste.  publico  par  M.  F.  Guossard.  Pa- 
ris lftfifi.    (I  sorion  Aneions  Poetos  do  la  Franco.) 
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disputera,  utan  en  trollkarl;  och  slutligen  nedstiger  jung- 
frun  med  anglarne  for  att  skydda  honom  mot  prinsessan 
Sancelines  forforelseforsok. 

I  no  veil  en  om  Amis  et  Ami  lie  forekommer  ingen  Ma- 
riavision  och  ofverhufvud  intet  annat  dfvernaturligt  an  att 

angeln  Raphael  en  natt,  d&  de  b&da  vannerna  ligga  tillsam- 

man,  uppenbarar  sig  for  Amis  och  kungor  for  honom,  att 

han  skall  blifva  botad  for  sin  spetalska,  om  han  badas  i  de 

b&da  barnens  blod.  I  dramat  tillg&r  detta  p&  annat  satt, 

men  deremot  nedstiger  jungfrun  p&  befallning  af  Gud,  som 

funnit  behag  i  Amilles  vackra  och  uppoffrande  handling, 

och  &teruppvacker  de  b&da  dodade  barnen.  Vore  ej  denna 

seen,  som  i  novellen  ej  har  n&gon  motsvarighet,  s&  vore 

dramat  rent  profant. 

Detsamma  giiller  'om  La  fdle  du  roi  de  Hongrie  (XXIX). 
Visserligen  nedstiger  jungfrun,  d&  dramats  hjaltinna,  utsatt 

i  en  b&t,  drifves  omkring  af  v&gorna,  men  endast  for  att 
trosta  henne.  Forst  i  slutscenen  intraffar  det  mirakulosa: 

den  hand,  som  la  fdle  for  m&nga  &r  sedan  berofvat  sig  sjelf  i 

Ungern,  dterfinnes  af  en  fiskande  klerk  i  Tiberfloden,  och 

nar  pS-fven  narmar  den  till  hennes  arm,  s^  vaxer  den  strax 
&ter  fast. 

I  Bobert  le  Diable  (XXXIII)  kan  man  ju  visserligen 

saga,  att  hela  fabeln  i  sina  grunddrag  ar  genomvafd  af 

det  mirakulosa;  ty  Robert  ar  aflad  af  djefvulen,  och  fr&n 

den  dag,  dk  han  af  sin  moder  upplyses  harom,  blir  hela 

hans  lif  en  vandring  i  bot  och  anger  for  att  &ter  nfi.  for- 
soning  med  himmelen.  Men  hela  skildringen  af  honom 

som  en  vild  str&trofvare,  hvilken  branner,  mordar  och 

skandar,  ar;  som  vi  skulle  siiga,  realistisk,  och  det  my- 

stiska  skymtas  blott  i  bakgrunden  som  en  tids&lderns  djup- 

sinniga  forklaring  af  hans  Ofvermenskliga  ondska.  N&gon 

vasentlig  roll  i  dramats  fortg&ng  kan  man  deremot  ej  saga, 

att  jungfruns  ingripande  spelar.  Hon  nedstiger  blott  och 

underrattar  eremiten  om,  hvad  han  bor  Alagga  Robert  for 
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bot,  att  denne  m&  blifva  fralst.  Likaledes  infinner  Gabriel 

sig  och  befaller  honom  vapna  sig  och  ila  kejsaren  till  hjelp. 

I  intetdera  fallec  betyder  detta  n&got  mera  vasentligt  in- 

gripande. 

I  Le  roi  Thierry  (XXII)  kommer  jungfrun  till  drottnin- 

gen  i  fangelset  och  uppeh&ller  hennes  lif,  d&  svarmo- 
dern  vill  svalta  i  hjel  henne.  D&  detta  derfor  ej  lyckas, 

utsattes  Hon  i  en  b&t,  som  f&r  drifva  for  vinden,  men  erke- 

engeln  Michael  for  emellertid  b&ten  till  en  hamn  i  narhe- 
ten  af  Jerusalem.  Det  intressantaste  i  detta  drama  ar 

skildringen  af  en  kolare  och  hans  lif  djupt  irme  i  sko- 
gen  tillsammans  med  tre  utsatta  furstebarn,  en  genretafla, 

som  masterligt  tecknar  tidens  seder. 

I  L'imperatrice  de  Rome  nedstiger  jungfrun,  d&  kej- 
sarinnan  ar  ucsatt  p&  en  klippa,  och  skanker  henne  en  un- 
derbar  ort,  som  helar  spetalska;  detta  blir  orsaken  till  att 

hon  &terforenas  med  sin  gem&l.  I  ofrigt  forsiggSr  hand- 
lingen  utan  himmelens  ingripande. 

I  detta  stycke  upptrader  en  forforare,  som  ej  ar 

klippt  efter  den  vanliga  schablonen  i  dessa  dramer.  Han 

ar  ej  samme  hjertlose,  rktt  sinlige  skurk  som  t.  ex.  on- 
keln  i  La  marquise  de  Gaudine;  han  soker  bekampa  sin 

brottsliga  karlek  till  broderns  hustru,  ja,  s&  haftigt  lider 

han  af  sina  karlekskval,  att  han,  sjuk,  m&ste  soka  sangen. 

Det  ar  en  alskare,  smaktande,  langtande  och  sentimen- 

tal —  en  alskare  i  Roman  de  la  Rose's  stil;  han  resonnerar 
ocks&  elegantare  och  subtilare  an  man  eljest  gor  i  dessa 

dramer,  och  i  sitt  tal  inblandar  han  allegorier: 

Sainte  Marie!  que  sera? 
Mi  oil  a  mon  cuer  presents  , 
Ont  tant  Texellente  biaute 
De  ma  dame  Pempereris 
Que  je  sui  comme  a  mort  peris 
S'il  ne  li  prent  de  moy  piti^ 
Tant  qu*  avoir  puisse  s'  amisti^; 
Car  renom.  bontez  et  simplesce. 
Courtoisio,  doulceur,  largesce, 
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Hon n est e,  maintien,  avenanco, 
Franchise,  attraiant  contenance 
Dont  elle  est  dame  et  tresoriere 
Ont  mon  cuer  en  telle  meniere 
De  elle  par  regarder  espris 
Qu1  es  roiz  est  enlaciez  et  pris 
De  Desir,  qui  nVestraint  et  lace. 
Si  que  je  ne  soay  ce  que  face; 
Car  Souvenir  en  mon  cuer  fault, 

Plaisance  accourt,  Vouloirs  m'assault. 
Penser  m'a  fait  si  esperduz 
Qu'  a  brief  j'  ay  touz  mes  sens  perduz 
Quant  a  sa  biaute  souveraine 
Kegars  mon  cuer  conduit  et  maine  etc. 

I  stil  harmed  ar  det,  att  man  vid  kejsarinnans  hof  for- 

drifver  tiden  med  att  framstalla  subtila  fr&gor  s&som  vid  en 

k&rleksdomstol.  Stycket  visar  med  andra  ord  starka  in- 

fly  tanden  fr&n  tidens  allegoriska  diktning:  den  iderigtning, 

som  har  uppenbarar  sig,  ar  den  samma,  som  i  moraliteten 
skulle  sl&  ut  i  full  blom. 

I  Le  Baptome  de  Glovis,  der  dramaturgen  temligen 

noga  foljer  Gregorius  af  Tour's  framst&llning,  uppvacker 
jungfrun  de  doda  barnen.  Likaledes  forandrar  striden 

karakter  till  fordel  for  Clovis,  nar  han,  hedningen,  anro- 

par  de  kristnas  gud  om  hjelp;  dock  nedstiger  Gud  ej  vid 
detta  tillfalle. 

Jag  har  i  alia  dessa  dramer  uteslutande  drojt  vid  de 

mirakulosa  scenerna;  bortsedt  fr&n  dessa;  g&r  handlin- 

gen  nemligen  sin  gilla  g&ng,  foljande  verldsordningens 

naturliga  lagar.  Och  det  torde  afven  af  dessa  korta  re- 

dogorelser  fra^igd  med  tillracklig  tydlighet,  hvilken  helt 

annan  karakter  det  ofvernaturliga  har  har  an  i  den  forut 

behandlade  gruppen. 

Narmast  ett  renb  profandrama  st&  i  denna  samling 

Ostes,  roi  d'Espagne  (XXVIII)  och  Berthe)  femme  da  roi 
Pepin  (XXXI). 
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I  den  roman  —  Li  roman  dou  rot  Flore  et  de  la  belle 

Jehanne  1  —  som  ligger  till  grand  for  fabeln  i  Ostes  fore- 
kommer  intet  ofvernaturligt.  Det  ar  ej  heller  sardeles 

starkt  framtradande  i  dramat;  nar  la  fille  blifvit  anklagad 

af  Berengier  for  aktenskapsbrott  och  mannen  vill  doda 

henne,  kommer  jungfrun  till  henne  och  uppmanar  henne 

att  forklada  sig  till  vapnare  samt  begifva  sig  till  Granada 

och  der  tjena,  okand,  under  sin  fader  —  hon  skall  slutligen 
blifva  hamnad.  I  roman  en  inser  hon  sjelf  nodvandigheten  af 

denna  forkladnad  och  denna  flykt,  och  icke  heller  i  dramat 

ar  jungfruns  ingripande  nodvandigt,  ty  en  borgare,  som 

hort  konungens  hotelser  mot  hennes  lif,  kommer  afven  till 

henne  samt  uppmanar  henne  att  fly.  Handlingen  ar  s&le- 
des  alldeles  onodigtvis  dubbelt  motiverad. 

Afven  Ostes  har  en  vision,  nemligen  nar  han  i  sin 

fortviflan  flytt  till  muselmannen  och  afsvurit  kristendomen. 

Gud  ger  honom  d&  sin  forl&telse  och  uppmanar  honom 

att  begifva  sig  till  Rom,  der  bekanna  sin  synd  och  bedja 

sin  gem&l,  mot  hvilken  han  sv&rt  forbrutit  sig,  om  forl&- 
telse.  I  romanen  sker  allt  detta  p&  fullt  naturligt  satt, 

om  ocks&  n%ot  omstandligt  och  enfaldigt  berattadt. 

Och  slutligen  i  Berthe,  hvars  fabel  stammar  fr&n  en 

chanson  de  geste  —  La  Berthe  aux  grands  pieds  —  har  det 
mirakulosa  nastan  alldeles  forsvunnit.  Mariavisionen  finnes 

der  endast,  emedan  den  nu  en  g^ng  for  alia  skulle  finnas 

i  dessa  miracles.  Nar  Berthe  ar  utsatt  i  skogen  och  holler 

p&  att  forg&s  af  trotthet,  anropar  hon  Gud  om  hjelp  och 

insomnar  derpa.  I  drommen  ser  hon  da  himlaskaran,  som 

vederkvicker  och  trostar  henne.  Med  andra  ord,  jungfrun 

ar  har  endast  en  dromsyn,  och  det  ofvernaturliga  ar  s&le- 

des  psykologiskt  forklaradt  och  upplost.  Man  har  ett  verk- 

ligt  profandrama  framfor  sig. 

1  So  Monraerque  &  Michel,  Theatre  fran^ais  au  moyen  age. 
Paris  1KJ2  p.  417.  Samma  fabel  forekommer  afven  i  Boman  de  la  rio- 
Ictte,  liksom  for  ofrigt  i  en  novell  af  Boccaccio  och  i  Shaksperes  Cymbeline. 
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Som  sagdt  det  &r  sv&rt  att  saga,  hvar  det  profana  bur- 
jar  och  det  religiosa  slutar;  det  ar  ej  alltid  latt  att  i 

dessa  miracles  afgora,  om  man  har  efct  religiost  eller  verlds- 
ligt  drama  framfor  sig.  Men  tydligare  an  eljest  aflaser  man 

har  en  utveckling  fr&n  religiost  och  till  profant,  och  detta 

forh&llande  &r  ingen  tillfallighet,  ty  mirakelsspelet  hade  ju 

en  l&ngt  storre  frihet  i  valet  af  amnen  an  bibeldramat. 

En  sak  slutligen,  som  ej  bor  glommas  vid  behand- 

lingen  af  dessa  dramer,  ar  deras  i  m&nga  afseenden 

egendomliga  teknik.  Afven  i  detta  afseende  hora  de  till 

det  basta,  som  medeltidsteatern  frambragt  i  Frankrike. 

Vanligen  lopa  i  medeltidsdramat  tv&  eller  flere  hand- 
lingar  vid  sidan  om  hvarandra,  men  har  ar  handlingen 

alltid  endast  en.  Derp&  vinner  naturligtvis  kompositionen 

i  klarhet,  och  amnet  begransas  skarpare.  Sakerligen  har 

den  Mariavision,  som  regelbundet  forekommer  i  dessa 

stycken,  mycket  medverkat  till  denna  koncentration.  For- 
fattaren  viste  ju,  innan  han  borjade  skrifva,  att  en  dylik 

skulle  forekomma,  och  s&  har  den  blifvit  till  en  fast 

punkt,  kring  hvilken  han  samlat  amnet  och  afvagt  fabelns 
alia  delar. 

Men  afven  i  andra  afseenden  markes  i  dessa  dramer 

strafvandet  att  undvika  onodig  bredd.  Hvad  som  mer  an 

n&got  annat  bidrar  till  klumpigheten  i  medeltidsdramats 

teknik,  ar  de  ideligen  &terkommande  budskickningarne, 

som  p&  ett  rent  episkt  satt  forbinda  scenerna  med  hvar- 
andra. Budbararen  med  sina  trottande  vandringar  fram 

och  tillbaka,  sina  l&nga  upprakningar  af  de  stallen  han 

farit  forbi,  emottagandet  och  redogorelsen  for  arendet,  allt 

detta  upptar  har  relativt  liten  plats.  Ty  dels  soker  man 

inlagga  mera  karakteristik  i  dessa  mellanscener  och  deri- 
genom  gora  dem  mera  omvexlande,  dels  stryker  man  dem 

och  kedjar  djerft  tv&  olika  scener  med  olika  handlingar 

vid  hvarandra  utan  denna  tunga  forbindelseled,  som  bud- 

bararen ar.    Detta  gor,  att  seen  har  foljer  tatare  p&  seen 
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och  att  handlingen  ror  sig  lifligare  fram&t.  Detta  drag  ar 

af  vikt,  ty  det  ar  p&  samma  satt  som  renassansen  g&r  till 

vaga,  nar  den  omstoper  tekniken  i  medeltidsdramat t.  Rena- 
issansdramat  l&ter  efter  en  viss  gifven  seen  handlingen  borja 

p&  en  ny  punkt,  eller  om  forbindelsescenen  bibeh&lles,  s& 

hojes  den  konstnarligt  och  ar  ej  endast  till  for  att  under- 
ratta  &sk&daren  om,  att  en  ny  handling  forberedes,  utan 

forvandlas  sjelf  till  en  karakteristisk  tafla  nr  lifvet a. 

Afven  i  ofriga  anordningar  sp&ras  en  viss  symme- 

tri,  vitnande  om  en  ganska  hogt  utbildad  kompositions- 

talang.  Nastan  musikaliskt  verkar  s&  t.  ex.  kompositio- 

nen  af  Mariavisionen,  i  hvilken  jungfrun  forst  nedstiger 

till  jorden  och  derp&  &ter  uppstiger  till  paradiset,  be- 

ledsagad  af  tv&  englar  och  tv&  helgon.  Till  och  med 

i  sjelfva  versbyggnaden  kan  man  folja  denna  symmetri. 

Hvarje  &ttaradig  kuplett  slutar  regelbundet  med  en  min- 

dre  vers  p&  fjrra  stafvelser,  som  rimmar  med  den  foljande 

kuplettens  forsta  vers;  en  anordning,  som  forlanar  dialogen 

en  behaglig  harmoni. 

Och  tar  man  hela  samlingen  for  sig,  hvilken  enhet, 

man  skulle  nastan  vilja  saga,  hvilken  enformighet  herskar 

d&  ej  i  hela  den  yttre  anordningen!  Hvart  och  ett  af  dessa 

dramer  ar  bygdt  efter  samma  principer  —  och  hvilken 

1  Detta  visar  sig  tydligare  i  det  engelska  renassancedramat  an  i 
det  franska. 

1  For  att  sa  tydligt  som  raojligt  belysa  hvad  jag  menar,  ber  jag 
att  fa  hemta  ett  exempel  fran  engelsk  dramatik.  I  hvilket  drama  som 
heist  af  Shakspere  finner  man  dylika  episodiska  mellanscener,  hvilka 
for  handlingens  gang  aro  utan  betydelse  (och  vid  uppforandet  i  vara 
dagar  ofta  ocksa  strykas).  Af  s&dan  art  ar  t.  ex.  den  ber 6m da  scenen 
m ell  an  forbonderna  pa  vardshusgarden  i  Rochester  i  forra  delen  af  Henrik 
IV  (akt  II  seen  1) ;  den  ar  ej  nodvandig  for  handlingens  gang  i  det  stora 
och  hela,  ty  vi  veta  redan  genom  foregaende  scener,  att  forbonderna  skola 
ofverfallas  och  plundras  af  Falstaff  och  prinsen,  och  scenen  sager  oss  fr&n 
denna  synpunkt  endast,  att  forbonderna  bryta  upp;  men  denna  episod  ar  ju 
i  sig  sjelf  en  perla  af  hogsta  konstnarliga  varde.  Dylika  scener  g&  till- 
baka  till  dessa  budbararescener  i  det  rena  medeltidsdramat,  der  de  voro 
nodvandiga  just  for  att  underratta  askadaren  om,  att  scenen  fbrflyttades. 

Digitized  by Google 



variation  upptrader  ej  si  inom  de  en  g&ng  faststalda 

granserna!  Huru  akta  franskt  ar  ej  allt  detta!  Och  man 

forv&nas  att  p&  ett  s&  tidigt  stadium  i  den  franska  tea- 
terns  historia  finna  utbildade  just  dessa  egenskaper,  hvilka 

utmarka  det  franska  dramat  p&  dess  klassiska  hojdpunkt. 

Ty  enhet,  koncentration  och  symmetri  aro  just  ka- 
rakteristiska  for  den  franska  tragediens  form.  Nar  man 

finner  dylika  drag  s&  pass  tidigt  och  under  forh&llanden 

s&  ogynsamma  for  utvecklingen  af  en  hogre  retorik, 

forst&r  man,  att  de  motsvara  djupa  behof  hos  racen  och 

att  det  l&ngt  ifr&n  ar  renassansens  antikstudier,  som 

skapat  dem;  dessa  hafva  endast  frigjort  dem  och  drifvit 

dem  upp  i  dagen. 

Afven  i  England  framtrader  ett  liknande  racedrag 
redan  i  medeltidsdramerna:  realismen.  Nar  de  stora 

kollektivmysteriema  uppfordes,  tilldelades  de  olika  dra- 

merna  &t  olika  skr&n;  guldsmederna  spelade  i  rika  dr&g- 

ter,  ofvers&llade  med  guld  och  adelstenar,  de  tre  ma- 
gerna  fr&n  Osterlandet,  timmermannen  bygde  Noaks  ark 

och  smederna  naglade  Kristus  p&  korset.  Och  det  g&lde 

att  utfora  hvar  och  en  af  dessa  handlingar  p&  det  mest 

naturtrogna  satt.  Ocksa  vimlar  dialogen  i  s&dana  dramer 

af  rent  fackmessiga  uttryck.  Ask&daren  ville  se  Noaks 

ark  timrad  af  konstforfarna  hander  och  spikarne  inslagna 

med  den  virtuositet  och  under  den  jargon,  som  endast  en 

verklig  smed  forfogar  ofver.  S&  utbildade  sig  har  redan 

tidigt  ett  af  de  drag,  som  skulle  fora  den  engelska  teatern 

till  dess  hoga  st&ndpunkt,  liksom  man  i  Miracles  de  Notre 

Dame  finner  forsta  sp&ren  till  den  klara  och  ofversk&dliga 

komposition,  till  den  eleganta  retorik,  i  hvilken  den  fran- 
ska tragedien  aldrig  ofvertraffats. 
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II.   Profanmysteriet  under  medeltiden. 

Fr&n  dess  fdrsta  framtradande  till  omkring  1550. 

Medeltiden  intresserade  sig  ej  for  att  kritiskt  analysera 

eller  klassificera  sina  diktarter  —  en  tendens  som  forst  visar 

sig,  d&  en  verklig  konstdiktning  uppst&tt  med  renaissancen ; 

ocks&  aro  namnen  skiftande  och  m&ngahanda  pa  medel- 

tidens  olika  dramer  och  tyckas  oftast  helt  godtyckligt 

valda.  Benamningen  mystere  1  forekommer  forst  p&  fjor- 
tonhundratalet  och  anvandes  da,  anda  upp  till  midten  af 

Sxhundradet,  sk  godt  som  uteslutande  som  benamning  for 

de  stumma  spel,  hvilka  g&fvos  i  synnerhet  vid  de  kungliga 

int&gen.  Uttrycket  mystere  profane  p&traffas  forst  i  det 

parlamentsbeslut,  hvarigenom  la  confrerie  de  la  Passion 

1548  forbjods  att  vidare  uppfora  religiosa  dramer.  Men 

orsaken  till  detta  forbud  var  val  ej  minst,  att  brodraskapet 

s&  lange  i  sina  dramer  inmangdt  »choses  profanes,  lascives 

et  ridiculles*,  s&som  det  heter  i  kungabrefvet  af  18  Dec. 

1541.  I  hvarje  fall  hade  saken  d&  i  minst  etthundrafemtio 

kr  foreg&tt  namnet,  ty  det  forsta  profandrama  vi  med  sa- 

kerhet  kanna  i  Frankrike  ar  fr&n  ar  1395.  Uttrycket  my- 

stere profane  har  s&ledes  en  samtida,  om  ock  sen  hafd 
for  sig. 

Med  mystere  profane  forst&s,  s&som  det  just  framg&r  af 

ofvannamnda  parlamentsbeslut,  motsatsen  till  mystere  sacre. 

Det  behofver  ju  ej  sagas,  att  dermed  ej  menas  ett  irreligiost, 

ett  kristendomsfiendtligt  drama  ty  n&got  s&dant  kande  medel- 

Petit,  Myst&res  I  p.  187;  jmf.  p.  196, 
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tiden  ej  till,  och  profandramats  verlds&sk&dning  ar  lika  krist- 

lig,  som  den,  hvilken  uppenbarar  sig  i  det  religiosa  dramat. 

Ja  i  ett  par  af  dessa  profandramer  forekommer  annu  det 

mirakulosa,  om  ock  helt  episodiskt.  Men  det  ar  ett  drama, 

hvilket  ej  m  langre  tjenar  religiosa  andam&l,  det  satter  ej  i 

seen  en  biblisk  handling  och  vill  ej  kyrkligt  uppbygga.  Det 

hamtar  ej  langre  sina  amnen  ur  bibeln  eller  helgonlegen- 

den  utan  nr  historien,  riddardikten  och  novellen  eller  der- 

med  likstalda  profana  kallor,  i  hvilka  foljaktligen  det 

ofvernaturliga  ej  langre  spelar  n&gon  roll,  &tminstone  ej 

samma  allt  beherskande  roll  som  i  de  foreg&ende  arterna. 

Himmelen  och  helvetet  hafva  ej  langre  n&gon  plats  i  dra- 

mat, utan  handelsen  foljer  naturens  vanliga  lagar.  Pro- 

fanmysteriet  ar  s&ledes  den  forsta  art  af  allvarligt  verlds- 

ligt  drama,  som  vi  p&traffa  efter  antiken. 

Benamningen  profanmysterium  kan  emellertid  ge  an- 
ledning  till  missforst&nd.  Ty  manga  af  dessa  dramer  aro 

for  oss,  som  skarpare  skilja  p&  de  olika  arterna  an  medel- 
tiden  bekymrade  sig  om  att  gora,  hvad  tekniken  betrftffar 

antingen  rena  moraliteter  eller  en  blandning  af  mirakel- 
spel  och  moralitet.  Bast  vore  utan  tvifvel,  om  man  helt 

enkelt  kunde  kalla  dem  for  profandramer.  Men  i  litteratu- 

ren  forst&r  man  vanligen  med  drames  profanes,  i  full  6f- 
verensstammelse  med  adjektivets  egentliga  betydelse  (non 

sacre),  alia  ej  religiosa  medeltidsdramer,  och  s&ledes  inne- 
fattas  under  denna  term  afven  den  komiska  repertoiren, 

ja  uttrycket  anvandes  kanske  oftast  endast  om  denna.  Vill 

man  fullt  distinkt  skilja  denna  grupp  af  dramer  fr&n  hvarje 

annan,  borde  den  s&ledes  kallas  for  medeltidens  all- 

varliga  profandrama.  Efter  denna  ufcredning  torde  emel- 

lertid intet  missforst&nd  kunna  uppst&,  om  benamningarne 

profanmysterium  och  profandrama,  hvilka  aro  kortare  och 

bekvamare^  vexelvis  och  utan  &tskilnad  begagnas. 
F&r  man  doma  efter  namnets  relativt  sena  tillkomst, 

tyckes  det  s&ledes,  som  om  det  drojt  ganska  lange,  innan 
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man  kommifc  till  nagon  skarpare  uppfattning  af,  att  man 

har  hade  en  ny  art  af  drama  for  sig  —  hvilket  ju  latt 
nog  later  forklara  sig  deraf,  att  detta  drama  ej  i  nagot  aunat 

afseende  an  i  valet  af  amnen  vasentligt  afviker  fran  det 

religiosa  mysteriet.    Markvardigt  nog  har  det  afven  i  se- 

nare  tid  foga  beaktats.    Mig  veterligen  ar  det  endast  Crei- 

zenach1,  som  afsondrat  dessa  sena  medeltidsdramer  i  en 

sarskild  grupp  och  behandlat  dem  for  sig  i  ett  samman- 
hang.     Det  kan  bero  derpa,  att  det  ar  relativt  fa  dramer 

af  denna  art,  som  bevarats  till  vara  dagar.    Men  sriarare 

har  det  val  sin  orsak  deri,  att  atminstone  det  senare  me- 

deltidsdramat  i  Frankrike  ar  sa  foga  utvecklingshistoriskt 

behandladt.     Dessutom  har  man  knappast  till  fullo  insett 

det  rent  medeltida  profandramats  samband  med  de  s.  k. 

drames  irrrguliers  i  det  sextonde  arhundradet  och  forst 

genom  en  sammanstallning  med  dem,  framstar  profanmy- 

steriets  betydelse  i  sin  fnlla  belysning.    Man  har  knap- 

past tilirackligt  betonat,  att  det  ar  det  medeltida  pro- 
fandramat,  som  representerar  medeltidsdramat  ofverhufvud 

mot   det  under  femtonhundratalet  frambrytande  klassiska 

dramat  och  att  det  derigenom  kommit  att  spela  en  inga- 

lunda  obetydlig  roll  i  dettas  utveckling  till  ett  verkligt 

scendrama.     Att  sa  ar  fallet  i  Spanien  och  England  har 

lange  varit  kandt  —  och  forhallandet  ar  ju  der  afven  mera 
synbart.     Deremot  har  man  vanligen  ansett,  att  fran  och 

med  omkring  1B50  medeltidsdramat  i  Frankrike  utspelat 

sin  roll,  och  att  det  klassiska  dramat  gatt  sin  vag  fram 

utan  alia  sidoinflytanden  fran  medeltidsdramat.  Haraf  mqj- 

ligen   det  ringa  intresse,  som  man  visat  for  denna  fran 

utvecklingshistorisk  synpunkt  dock  sa  intresanta  grupp  af 
dramer. 

Medeltiden  lider  redan  mot  sitt  slut,  innan  ansatser 

borja  visa  sig  till  ett  rent  verldsligt  drama.    Det  ar  un- 
  "  • 

1  Creizenachj  Geschichte  des  neueren  Dramas.  I.  Halle  1893.  p. 362  ff. 
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der  fjorton-  och  femtonhundratalen,  d&  de  medeltida  dikt- 
arterna  l&ngsamt  g&  sin  upplosning  till  motes,  och  nya 

andliga  stromningar,  om  ock  annu  lange  omarkligt,  fr&n 

Italien  soka  sig*v&g  till  Frankrike,  som  vi  se  profandra- 

mer  sporadiskt  uppst&.  Direkt  l&ter  dock  ej  deras  fram- 
tradande  binda  sig  vid  n&gon  renassanstromning  fr&n 

Italien.  Men  det  finnes  ocks&  tillrackligt  med  literara  fore- 

bilder  inom  Frankrike  sjelf,  hvilka  man  tycker  l&ngt  forut 

borde  manat  fram  en  profanliteratur  p&  scenen.  Det  egen- 

domliga  ar  just,  att  riddaredikten  och  novellen  icke  redan 

tidigare  omskrifvits  till  dramer.  Ty  skilnaden  mellan  ett 

religiost  medeltidsdrama  och  ett  profandrama  forefaller  oss 

s&  obetydlig,  att  man  tycker,  att  det  skulle  legat  lika  niira 
att  dramatisera  den  ena  arten  som  den  andra.  Och  dock 

upptrader  profandramat  forst  i  slutet  af  trettonhundratale^ 

i  Frankrike.  Atminstone  finnes  inga  bevarade  fr&n  ett 

tidigare  stadium;  och  det  ar  icke  troligt,  att  man  forut 

skrifvit  s&dana,  ty  ej  heller  i  kringliggande  lander  finnes 

sp&r  af  en  dylik  produktion  —  och  det  ar  i  allmanhet  fr&n 
Frankrike,  som  de  literara  rorelserna  utgk  afven  under 

medeltiden.  Att  profandramat  upptrader  s&  sent  visar, 

hum  lange  man  under  medeltiden  fastholl  vid  den  syn- 

punkten,  att  dramat  var  en  religios  handling,  och  att  det 

trots  alia  afvikelser  fr&n  urtypen  —  det  liturgiska  dramat 

—  dock  alltid  stod  i  ett  slags  forh&llande  till  kulten. 
Af  alia  konstarter  &r  dessutom  den  dramatiska  den 

mest  konservativa,  den  som  ar  mest  ovillig  att  ofverge 

sina  en  g&ng  antagna  former.  Och  skalen  dertill  &ro  latta 

att  inse.  Dramaturgen  ar  liksom  hvarje  annan  forfattare 

beroende  af  publiken,  hvilken  m&ste  vinnas.  Men  innan 

han  ens  kommer  i  beroring  med  denna,  m&ste  han  forst 

hafva  erofrat  en  sk&debana:  han  m&ste  spelas.  Men  har  traf- 

far  hvarje  nytt  forsok  p&  ett  segt  motst&nd  i  den  redan 

befintliga  teatern.  Ty  denna  ar  ju  en  hel  institution  med 

sina  en  gang  for  alia  fastslagna  och  konventionella  former, 
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sin  bestamda  utrustning  och  sina  i  en  viss  rigtning  upp- 
ofvade  sk&despelare.  Och  liksom  alia  andra  institutioner 

h&ller  den  i  det  langsta  p&  sina  best&ende  former  och  ar 

ej  villig  att  utbyta  dem  mot  nya,  forran  efter  moget  6f- 
vervagande  och  forst  dk  den  sakert  kan  rakna  p&,  att  den 

afven  har  publiken  med  sig. 

Medeltidsteaterns  konservatism  l&g  i  dess  religiosa 

karakter,  och  innan  profandramat  knnde  sl&  igenom,  m&ste 

forst  en  forandring  hafva  intraffat  i  detta  afseende  och 

korporationer  hafva  uppst&tt,  som  firade  dramatiska  fester 

utan  allt  religiost  syfte. 

Det  var  saledes  forst,  nar  medeltiden  g&tt  sin  upplosning 

till  motes,  och  man  borjat  speja  efter  nya  kulturformer, 

som  den  jordm&n  blef  fardig,  i  hvilken  profandramat 

kunde  sl&  rot.  Det  var  ungefar  samtidigt,  som  farsen  bor- 

jade  sin  l&nga  blomsfcringstid  och  som  moraliteten,  hvilken, 

om  ock  i  borjan  religios,  ju  hastigt  utvecklade  sig  till  en 

ofvervagande  profan  diktart,  blef  tidens  alsklingsdrama. 

Dessa  fakta  visa  tillsammans  han  p&  en  ny  och  friare 

uppfattning  af  teatern  an  den  religiosa,  som  forut  harskat. 

Under  det  att  s&ledes  det  andliga  dramat  alltjemt 

beherskade  scenen,  i  det  att  b&de  nya  s&dana  skrefvos  och 

v&l  afven  aldre  samarbetades  till  cykler  (Le  vieil  Testa- 

ment, Le  nouvau  Testament,  etc.),  se  vi  under  loppet  af 

fjortonhundratalet  och  borjan  af  femtonhnndratalet,  huru 

mysterier  af  rent  profant  inneh&ll  sporadiskt  framtrada  — ' 
och  dermed  ar  redan  dramats  renassans  borjad. 

I  det  foreg&ende  ar  visadt,  huru  redan  i  de  liturgiska 

dramerna  och  skoldramerna  det  profana  pa  olika  satt  up- 

penbarade  sig,  huru  man  komiskt  utpenslade  bifigurer  och 

huru  djeflarne  upptradde  for  att  roa  massan.  Vidare  huru 

i  mirakelspelen  detta  drama  ofta,  l&t  vara  med  bibeh&l- 

lande  af  sin  religiosa  karakter,  blef  en  ren  sedekomedie 

eller  ett  romantiskt  drama,  som  stundom  i  hogt  patos 

narmar  sig  till  tragedien.    Men  det  var  egentligen  forst 
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p&  moralitetens  omr&de,  som  brytningen  med  det  religiosa 

elementet  forsiggick,  och  s&  kan  man  i  viss  m&n  saga, 

att  denna  ar  profanmysteriets  foregangare.  Karakteristiskt 

nog  ar  det  aldsta  profandrama  vi  kanna,  Histore  de  Gri- 
seldis,  narmast  en  moralitet. 

Moraliteten  uppfann  nemligen  fritt  sina  amnen  och 

befriade  sig  fr&n  de  kyrkliga  synpunkterna.  Hela  medel- 

tiden  rorde  sig  gerna  i  allegorier  och  symboler,  uttrycks- 

former,  som  ju  &ro  s&  rikt  representerade  i  bibelns  fram- 
stallning,  och  detta  satt  att  tanka  hade  skolstatiken  satt  i 

system,  och  Roman  de  la  Bose,  ett  af  medeltidens  popula- 
raste  arbeten,  gjort  till  alia  bildades  egendom.  Fr&n  och 

med  den  sistnamndas  framtradande  ser  man  d&  ocks&, 

hnru  allegorien  uppdyker  ofverallt  i  konst  och  literatnr, 

der  den  har  n&gon  mojlighet  att  taga  sig  fram.  Morali- 

teten ar  just  ett  utslag  af  denna  art  af  episk-didaktisk 

diktning  p&  scenen.  Arten  ar  vidtomfattande  och  dess 

granser  derfor  afven  sv&ra  att  draga.  Petit  de  Julleville 

hanfor  den  till  den  komiska  teatern,  och  sakerligen  har 

han  vid  denna  klassifikation  hufvudsakligen  l&tit  bestamma 

sig  deraf,  att  moraliteten  i  den  klassiska  teatern  foreb&dar 

sedekomedien 1 ;  dessutom  narmar  sig  ju  ocks&  m&ngen 
moralitet  i  uppsluppenhet  farsen.  Men  moraliteten  kan 

ej  s&  utan  vid  are  karakteriseras  som  komiskt  drama; 

med  lika,  ja  storre  ratt  kunde  man  hanfora  den  till 

den  allvarliga  teatern.  Ty  det  som  konstituerar  genren, 

ar  ej  forst  och  framst  inneh&llet,  utan  hvad  som  skiljer  den 

fr&n  andra  arter  af  medeltidsdrama  ar  en  teknisk  egen- 

domlighet:  den  for  upp  p&  scenen  allegoriska  personligheter. 

Nar  heist  i  ett  drama  alia  eller  n&gon  af  de  agerande 

aro  allegoriska  figurer,  ha  vi  framfdr  oss  en  moralitet  eller 

&tminstone  ett  drama  p&verkadt  af  moraliteten,  men  denna 

moralitet   kan   till    sitt   inneh&ll   vara   antingen  komisk 

1  Petit,  la  come'  lio  (ftirotalot).  —  Rt'portoiro  du  tht^atro  romiquo. 
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eller  allvarlig.  Sottien,  som  enligt  en  Strang  begrepps- 
indelning  m&ste  betraktas  som  en  art  af  moralitet,  ar 

alltid  komisk  och  satirisk  till  sitt  syfte.  Men  i  Bien  Avise  et 

Mai  Arise  t.  ex.  kan  ej  ens  det  skarpaste  oga  upptacka 

ett  grand  af  komiskt  salt.  En  ami  an  vasentlig  egenskap 

bos  moraliteten  ligger  redan  antydd  i  namnet:  den  vill 

moralisera.  Den  fullfoljer  visserligen  sallan  ett  rent  reli- 

giost  andam&l,  den  vill  ej  kyrkligt  uppbygga,  men  antin- 
gen  den  nu  ar  satirisk  som  sottien  eller  allvarlig  i  sin 

h&llning  som  den  egentliga  moraliteten,  sk  ar  det  alltid 

en  moralisk  sanning,  som  den  direkt  eller  indirekt  vill  in- 
pranta,  eller  en  last,  som  den  vill  forlojliga. 

Intet  annat  medeltidsdrama  upptrader  i  s&  vexlande 

former  som  detta  K  Forst  och  framst  har  det  en  rent  kj/rklig 

karakter,  i  det  att  det  under  allegorisk  form  predikar  samma 

laror  som  redan  bibeldramat  och  miraklet  gjort.  Den  fram- 

staller  menniskans  kamp  mot  synden  ocb  bennes  behof  af 

&terlosning,  den  Ion,  som  vantar  den  fromme  ocb  det  straff, 

som  skall  drabba  den  orattfardige.  I  sadana  moraliteter 

ar  det  menskligheten,  som  ar  hufvudpersonen,  och  menni- 
skonaturens  olika  sidor  framstallas  har  under  bilden  af 

olika  allegorier.  upptrader  Bien  Arise  mot  Mal-Avise, 

L'homme  juste  mot  L'homme  mondain.  Vid  sidan  af  dessa 
personifierade  menskliga  egenskaper,  dygder  ocb  laster, 

upptrada  s&  mysteriets  vanliga  konkreta  gestalter:  Gud 

med  sina  anglar,  Lucifer  med  sitt  anhang.  Ett  bevis  p&, 

huru  omtyckt  moraliteten  var,  ar  att  man  omsatte  bibeldra- 
mats  vanliga  inneb&ll  i  allegori;  p&  det  sattet  finnas  t.  ex. 

behandlade  Christi  passion  och  jungfru  Marias  himmelsfard. 

I  Sottien  tages  deremot  direkt  fasta  pS,  ett  tidslyte: 

det  ar  en  eller  annan  last,  som  gisslas  med  narrpiskan 

och  framstallningen  ar  satirisk,  ofta  rent  farsartad. 

1  Jmf.  med  den  foljande  karakteristiken :  Petit,  La  come'die  kap. 
Ill  och  Repertoire  p.  31  ff.  Creizenach  p.  458 — 484;  Ebert  Entwick- 
lungs-Geschichte  d.  Franzosischen  Tragodie.  Gotha  1850.  p.  34  ff. 
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En  tredje  klass  utgores  af  de  paraboliska  moralite- 

terna,  hvilka  forh&lla  sig  till  den  forsta  klassen  som  para- 

beln  till  allegorien.  De  ha  framg&tt  ur  de  egentliga  my- 

sterierna,  i  det  de  framstalla  nya  testamentets  parabler,  s& 

t.  ex.  den  forlorade  sonens  historia.  Annu  i  en  fjerde  form 

uppenbarar  sig  moraliteten  —  och  detta  ar  den  fr&n  v&r 

synpunkt  vigtigaste,  nemligen  i  de  s.  k.  Histoires  d.  v.  s. 

en  anekdot,  en  novell  eller  en  handelse  ur  lifvet,  hvilka 

dramatiserats  for  att  tjena  som  moraliskt  exempel.  Medel- 

tidspredikanten  alskade  ju  att  fangsla  sina  &horares  upp- 

marksamhet  genom  att  spacka  sitt  foredrag  med  anek- 

doter,  ur  hvilka  han  sedan  med  storre  eller  mindre  sub- 

tilitet  utdrog  en  eller  annan  lara.  Man  finner  goda  prof- 

bitar  p&  denne  exempelpredikan  i  Gesta  Romanorum.  Dy- 

lika  »Histoires»  forekomma  afven  under  benamningen  M- 

roire  eller  Exemple.  I  denna  art  af  moralitet  borja  de 

allegoriska  personligheterna  forsvinna,  och  genren  utvecklar 

sig  temligen  snart  till  en  ren  sedekomedie. 

Moraliteten  har  i  mycket  befordrat  dramats  utveck- 

ling,  och  den  st&r  i  mer  an  en  punkt  det  pseudoklassiska 
dramat  nara 

Den  var  visserligen  abstraktare  an  mysteriet,  ty  i  stallet 

for  individuella  personer  satte  den  allegorier.    Men  det 

1  Huru  nara  moraliteten  i  manga  fall  stod  femtonhundratalets 
tragedi,  derom  vittnar  Thomas  Sibilet's  yttrande  i  IS  art  poetique 
f  ran  gats  (1573),  kapitel  VIII:  La  moralite  Fran^oise  ropr^sente  en  quel- 
que  chose  la  Tragedie  Grecque  et  La  tine,  singulierement  en  ce  qu'elle 
traite  fais  graves  et  Principaux.  Et  si  le  Francois  s'estoit  rang^  a  ce 

que  la  fin  de  la  moralite*  fat  toujours  triste  et  douloureuse,  la  morality 
seroit  Tragedie".  Ser  man  ej  ner  till  djupar  egendomligheter,  sa  ar 
denna  karakteristik  traffande  —  likheterna  aro  mangahanda.  Ocksa  tra- 
gedien  begagnade  sig  efter  Senecas  (och  hvarfor  ej  afven  efter  moralite- 
tens)  exempel  af  allegorier;  den  spackade  sitt  foredrag  med  sen  tenser, 
och  ofta  ser  man  dessa  ntmarkta  med  citationstecken,  for  att  de  battre 
skulle  falla  i  ogonen.  Eller  ocksa  angaf  man  hufvudinnehallet  af  en 
Discours  i  margen,  ja  man  losryckte  till  och  med  dylika  sentenser  ur 
dramat  och  utgaf  dem  i  sarskilda  samlingar.  Man  betonade  skarpt 

tragediens  moraliska  betydelse  —  ocksa  den  skulle  vara  ett  rexempeln 
pa  stora  och  hoga  bedrift^r. 

4 
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var  vanligen  ej  mycket  bevandt  med  mysteriets  ka- 
raktersteckning,  dess  personligheter  voro  alltfor  ofta  bra 

litet  individuella,  s&  att  man  ej  kan  saga,  atfc  moraliteten  i 

detta  fall  betecknar  n&gon  egentlig  tillbakag&ng.  Skadan  ar 

ej  stor,  nar  moraliteten  i  stallet  for  att  framfora  en  skara  af 

riddare  eller  en  folkhop  infor  en  kollektivperson :  Chevallerie, 

Le  Peuple.  Och  i  livarje  fall  gick  den  p&  s&  manga  punkter 

framom  mysteriet,  att  man  ar  fnllt  berattigad,  att  anse  den 

som  den  i  tekniskt  afseende  hogsta  formen  af  medeltids- 
drama. 

I  allmanhet  kan  man  saga,  att  i  moraliteten  hand- 

lingen  begransades  till  sitt  omf&ng,  och  att  en  strangare 

konstnarlig  enhet  kom  att  r&da  inom  densamma.  Orsaken 

dertill  ar  val  framfor  allt  den,  att  i  moraliteten  finnes  alltid 

som  karna  en  ide,  och  detta  stranga  tankeinnehAll  blir  en 

ryggrad  for  hela  dramat.  I  mysteriet  eller  mirakelspelet  ser 

det  deremot  ut,  som  om  dramaturgen  borjat,  der  den  episka 

berattelsen  borjade,  och  fortsatt  ungefar  sfi  lange  som 

ndgra  hiindelser  funnos  kvar  att  ofverfora,  ty  det  fans  ju 

inom  dess  losa  ram  plats  for  hnru  m&nga  episoder  som 

heist.  Att  moraliteten  ofta  sammanfattar  en  m&ngfald  af 

personer  i  en  allegorisk  person,  sSsom  ofvan  p&pekats, 

verkar  naturligtvis  i  samma  riktjiing.  Utrymme  vinnes 

och  en  storre  ofversigtlighet  uppn&s.  P&  dylika  satt  be- 
friade  moraliteten  sig  fr&n  den  vidlyftighet,  som  varit  ett 

af  medeltidsdramats  varsta  fel,  och  den  blef  klar  och  form- 

knapp.  Otroligt  ar  val  ej,  att  renaissansen  —  det  borjade 

antikstudiet  —  har  verkat  hjelpande  1  —  det  ar  ju  i  fem- 
tonhundratalet,  som  genren  kom  riktigt  i  farten,  och  det 

ar  ocks&  i  moraliteterna  fran  denna  tid,  som  dessa  egen- 

skaper  klarast  visa  sig  a. 

1  Liksom  &  andra  sidan  det  ej  ar  otroligt,  att  moraliteten  i  vissa 
afsoonden  inverkat  pa  de  forsta  tragedierna. 

2  Jag  skulle  tinskat,  att  jag  liar  knnnat  gifva  en  mora  uttommande 
framstallning  af  inoralitetens   vasende,  ty  dels  iir  det  ogonskenligt  och 
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Man  skulle  kunna  kalla  den  medelfcidens  psykologiska 

drama.  Kasuistisk  till  sitt  vasen  kom  den  att  djupare  an 

n&gon  annan  form  af  medelticlsdrama,  soka  efter  bevekelse- 

grunderna  till  menniskans  handlingar.  I  dessa  allegoriska 

personligheter  faste  man  sig  jn  i  allmanhet  uteslutande 

vid  en  viss  sida  af  menniskonaturen,  och  denna  egen- 

skap  iakttog  man  d&  skarpare,  fastholl  den  l&ngt  kla- 

rare,  och  n&dde  s&  till  en  djupare  analys  af  mennisko- 

sjalen  an  n&gonsin  mysteriet  magtat.  Man  splittrade  indi- 
viden  i  olika  egenskaper  och  stalde  dessa  som  lefvande 

vasen  mot  hvarandra  —  den  syndiga  menniskan  mot  den  dyg- 

dige,och  langre  n&dde  medeltiden  aldrig  i  psykologisk  analys. 

Som  bekant  flyta  kallorna  till  medeltidens  och  for 

ofrigt  afven  till  hela  femtonhundratalets  teaterhistoria 

sa  sparsamt,  att  det  i  de  fiesta  fall  ar  omojligt  att  be- 

stamma,  om  ett  visst  drama  verkligen  uppforts  eller  icke. 

Ingenting  ar  heller  vanligare  an,  att  i  den  literatur,  som 

sysselsatter  sig  med  dessa  dramer,  finna  den  fr&gan  fram- 

stald,  om  det  foreliggande  dramat  uppforts,  hvilken  fr&ga 

vanligen  besvaras  s&,  att  faktiskt  kanna  vi  intet  om  ett 

s&dant  uppforande;  ofta  tillagges  derefter,  att  det  ar  syn- 

nerligen  otroligt,  att  man  n&gonsin  uppfort  dramat  i  fr&ga, 

ty  det  ar  allt  for  l&ngt,  der  skulle  fordrats  for  m&nga  per- 
soner  till  att  spela  det  eller  for  stor  seen  och  for  dyrbar 

utrustning  i  ofrigt;  eller  ocks&,  sager  man,  ar  dess  inneh&ll 

tarfvar  intet  bevia,  att  hela  den  sedeskildrande  rigtningen  af  profandra- 
merna  framgatt  ur  m oral ite ten.  dels  visa  afven  de  historiska  dramerna, 
lat  vara  att  de  narmast  aro  stopta  i  miraklets  eller  mysteriets  form, 
alltid  i  n&got  afseeiide  paverkan  af  denna  genre. 

Tyvarr  ar  det  mig  emellertid  omojligt  att  har  forotaga  en  dylik 
undersokning,  da  en  sadan  krafvor  en  hel  afhandling  for  sig.  Och  detta 
derfor,  att  moraliteten  sakerligen  ar  den  minst  behandlade  arten  af  me- 
deltidsdramerna.  Texterna  aro  svartillgangliga  och  foga  filologiskt  bear- 
betade,  och  dateringen  i  m&nga  fall  sa  osaker,  att  en  utvecklingshisto- 
risk  framstallning  stoter  pa  de  storsta  sv&righeter.  Jag  har  derfor  en- 
dast  kunnat  gifva  en  begreppsmassig  klassifi Ration  af  dess  arter  och  i 
allmanhet  papeka  deras  betydelse  for  profandramats  utveckling. 
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f6r  trivielt,  dialogen  for  l&ngrandig,  karaktersteckningen 

for  primitiv;  personerna  st&  der  stela  och  uttryckslosa 

som  medeltidsskulpturerna  i  en  kyrkoportal;  eller  der  fins 

ingen  handling  i  dramat,  det  best&r  endast  af  monologer, 

spackade  med  sentenser,  som  sakerligen  aldrig  ens  en  me- 
deltidspublik  kunnat  st&  ut  med  att  hora,  etc.  etc. 

Med  andra  ord,  det  tyckes  som  om  man  verkligen  — 
ntan  att  n&gonsin  derfor  anfora  n&gon  egentlig  bevisning 

—  forutsatte,  att  under  medeltiden  dramer  skrifvits,  som 

endast  voro  afsedda  for  att  lasas.  Men  om  nagot  tarfvar  ett 

bevis,  ar  det  val  just  detta.  Ty  under  denna  tid  lastes  ju 

foga  utom  af  klerker,  ocli  afven  de  literaturalster,  hvilka 

narmast  tyckas  afsedda  for  lasning,  voro  d&  for  de  fiesta 

bekanta  endast  genom  foredrag.  Riddaredikterna  recite- 

rades  d&  p&  slotten  och  marknadsplatserna,  och  med  fabli- 
auerna  gladde  jongloren  mannen,  nar  fruntimren  stigit  upp 

fr&n  bordet.  Och  huru  gouterade  voro  ej  under  medel- 

tiden alia  slags  trator,  fr&gor  och  jeux-partis,  alia  dessa 
olika  arter  af  dialogen!  M&nne  ej  derfor,  att  just  denna 

form  gaf  ett  sarskildt  lif  dt  recitationen?  Men  medeltids- 

dramat,  denna  s&  populara  diktart,  som  allt  frSn  sitt  for- 
sta  upptradande  skrefs  for  att  med  sin  grofva  Sskadlighet 

fagna  och  undervisa  massorna,  dess  form  skulle  af  medel- 
tidsforfattarne  fullt  medvetet  valts  for  att  &stadkomma  en 

art  lasning?  Man  betanke  endast,  att  ett  drama  vid  lasnin- 
gen  alltid  ar  sv&rare  att  fullt  genomtranga  och  forst&  iin 

en  berattelse,  ty  dramat  best&r  ju  endast  af  dialog,  och 

det  ar  scenens  och  sk&despelarnes  uppgift  att  fylla  de 

luckor,  som  forfattaren  lemnat  i  sin  framstallning.  Bort- 

faller  nu  uppforandet,  s&  m&ste  lasarens  eget  fantasiarbete 

ersatta  b&de  dekorationerna  och  sk&despelarens  tolkning, 

hvilket  sv&rligen  lyckas  for  en  ej  synnerligen  lasvan  pu- 
blik,  och  en  s&dan  egde  medeltiden  icke. 

Om  man  ang&ende  enskilda  medeltidsdramer  kommer 

till  det  resnltat,  att  de  ej  kunnat  uppforas,  s&  torde  detta 
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oftast  bero  derp&,  att  literaturhistorikern  omedvetet  skjuter 

sin  egen  tids  uppfattning,  om  hvad  som  ar  dramatiskt  in 

under  dessa  gamla  sk&despel,  och  i  s&  fall  ar  det  tydligt 

nog,  att  de  skola  forefalla  ospelbara.  Ty  den  moderne 

dramaturgen  ar  ju  bunden  af  belt  andra  och  strangare  la- 

gar  an  de  som  n&gonsin  tyngt  p&  medeltidsforfattaren.  Den 

forre  m&ste  strangt  inrama  sitt  drama,  koncentrera  det  kring 

en  eller  lat  vara  Here  handlingar;  upplosningen  ni&ste  annu, 

innan  han  skrifvit  en  rad,  st&  klar  for  honom,  s&  att  ej 

ett  ord  jn&  forekomma  i  dramat,  som  ej  tenderar  mot  dess 
sluteffekt.  Och  hvad  ar  medeltidsdramat  haremot:  en 

samling  af  tabl&er,  s&  lost  forbundna,  att  man  nara  nog 

hvar  som  heist  skulle  kunna  insticka  nya  episoder;  l&ngt 

mera  en  berattelse  an  hvad  vi  i  modern  mening  forstS, 

med  ett  drama:  ett  epos  sonderklippt  i  dialogform.  Det 

ar,  hvad  tekniken  betraffar,  ej  den  konstfulla  skapelse,  som 

en  klassisk  tragedi  ar,  ej  ett  modernt  drama  med  sin  pi- 
kanta  och  intressevackande  exposition,  sina  redan  fr&n 

borjan  fint  anlagda  forberedelser  for  katastrofen,  sina  ef- 
fektfulla  sortier. 

Men  det  bor  ocks&  tillaggas,  dylika  finesser  behofdes 

icke  heller.  For  medeltidspubliken  bestod  sakerligen  den 

storsta  njutningen  af  ett  drama,  i  att  p&  scenen,  i  fullt 

Ssk&dlig  form  iterfinna  en  eller  annan  fabel,  som  redan 

var  den  bekant  antingen  ur  bibeln  eller  helgonhistorien 

etc.  Den  gladde  sig  &t  dragternas  prakt,  men  den  lyss- 
nade  afven,  man  kan  gerna  saga  andaktsfullt,  till  denna 

dialog,  som  ofta  forefaller  oss  s&  triviel.  Forst  och  framst 

derfor,  att  den  ej  hade  s&  rikliga  tillfallen,  som  folket  i 

v&ra  dagar  att  insupa  andlig  naring,  och  vidare  emedan 

ju  dramat  under  medeltiden  nastan  betraktades  som  en  re- 

ligios  handling,  en  art  af  predikan;  de  n&got  l&ngrandiga 

sentenser,  som  har  och  hvar  forekomma,  torde  ej  generat 

medeltidspubliken.  Vill  man  p&  grund  af  dylika  tekniska 

otympligheter  (fr&n  modern  synpunkt  sedt)  utdoma  detta 
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dramas  spelbarhet,  s&  kan  man  lika  gerna  strax  saga,  att 

nara  nog  intet  medeltidsdrama  spelats  —  en  sats,  som  jn 
ej  h&ller  streck  gentemot  faktiska  forh&llanden.  Icke  heller 

torde  man  p&  grund  af  ett  dramas  langd  kunna  saga,  att 

det  ej  uppforts,  nar  vi  ju  faktiskt  veta,  att  en  m&ngfald 

s&dana  af  mycket  stort  omf&ng  blifvit  spelade.  Det  lang- 
sta  drama,  som  spelats  utan  afbrott  torde  val  vara  Arnoul 

och  Simon  Grebans  Les  actes  des  apotres,  ett  drama,  som 

omfattar  61,908  vers,  och  hvilket  gafs  Sr  1536  i  Bourges. 

Sakerligen  kunde  ej  ofta  dylika  jattedramer  komma  till 

uppforande,  men  festligheten  var  sk  mycket  storre,  nar 

det  skedde,  och  tillstromningen  af  menniskor  s&  mycket 

rikligare.  Deras  verkan  behofver  s&ledes  andock  icke  hafva 

varit  obetydlig. 

Och  p&  hvad  satt  skall  man  forklara  den  m&ngfald  af 

scenanvisningar,  som  sa  ofta  forekomma  i  medeltidsdra- 

merna  irkn  de  aldsta  liturgiska  anda  npp  till  s&dana  jatte- 

mysterier  som  Destruction  de  Troye  och  Siege  d'Orleans? 
De  visa  ju  otvetydligt,  att  dessa  dramer  skrifvits  for  att 

uppforas. 
Fore  femtonhundratalet  ar  det  ocksa  mycket  sallsynt 

att  i  manuskript  eller  tryck  af  dramer  finna  nagon  hanvis- 

ning  till  lasaren  !).  Det  ar  en  ovanlighet,  nar  det  i  upp- 
lagan  af  Grebans  Les  actes  des  apotres  af  1540  i  det 

rimmade  foretalet  st&r,  att  man  ej  kunde  lasa  ett  sko- 

nare  mysterium.  Sjelfva  manuskriptens  och  tryckens  be- 
skaffenhet  antyda  ocks&  ofta,  att  de  ej  varit  afsedda  for 

lasning.  De  aro  vanligen  forfardigade  utan  omsorg  (Ma- 

riamiraklen  i  manuscrit  de  Cange  och  pergamentsexempla- 
ren  af  Grebans  La  Passion  aro  undantag).  Ofta  skrefvos 

eller  trycktes  de  i  katekesformat,  hvilket  ju  var  synnerli- 
gen  bekvamt  for  dirigenten  att  handtera.  I  denna  form 

finnas  t.  ex.  de  dramer  fr&n  femtonhundratalet,  som  vanli- 

1  Creizenach  I,  p.  213. 
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gen  ga  under  benamningen  Recueil  de  British  museum;  i 

samma  format  ar  afven  det  unika  exemplar  af  moraliteten 

Les  Blasphemateurs,  som  Bibliotheque  nationale  eger. 

Harmed  vill  jag  visst  ej  hafva  fornekat,  att,  sarskildt 

i  senare  tider,  vissa  af  dessa  dramer  afven  lastes.  S& 

ar  t.  ex.  bevisligen  fallet  med  Arnonl  Grebans  La  Passion 

oeh  Jacques  Milet's  Destruction  de  Troye  och  m&nga 
andra. 

Det  tyckes  mig  derfor  vara  l&ngt  naturligare  att 

anse,  att  alia  medeltidsdramer  skrifvits  for  att  uppforas, 

och  att  de  ocks&  verkligen  blifvit  det,  s&  vida  ej  sarskildt 

olyckliga  omstandigheter  i  ett  eller  annat  fall  hindrat  det. 

Ofta  var  medeltidsdramaturgen  afven  ett  slags  entrepre- 

neur, som  &tog  sig  att  p&  bestallning  med  ett  drama  illu- 

strera  en  viss  festlighet.  Derp&  tyda  &tminstone  forb&llan- 
den  frS-n  borjan  af  femconhundratalet.  S&  associerade  sig 

Pierre  Gringore  med  snickaren  Jean  Marchand,  och  b&da 

dtogo  sig  i  forening  att  vid  hoga  personers  int&g  skrifva 

och  uppfora  mysterier.  1530  var  Jean  du  Pont-Alais,  kand 

s&som  framst&ende  sk&despelare,  entreprenor  for  de  offent- 

liga  spelen  i  Paris  1.  M&ngen  g&ng  anmodades  forfattaren 
afven  af  ett  confrerie  att  skrifva  ett  drama  for  en  viss 

festlighet.  Sk  var  det  ett  gille  af  murare  och  timmerman, 

som  af  Gringore  bestalde  Vie  de  Saint  Louis. 

Det  torde  s&ledes  vara  temligen  onodigt  att  fr&ga  sig 

om  de  i  det  foljande  behandlade  profandramerna  uppforts 

eller  icke.  Faktiskt  veta  vi,  att  s&  varit  fallet  med  flere, 

men  s&  vidt  jag  kan  se,  finnes  ej  n&got  skal  att  antaga, 

att  det  ej  egt  rum  med  dem  alia.  Mera  intressant  tyckes 

det  mig  att  gora  sig  den  fr&gan,  vid  hvilka  tillfallen  denna 

art  af  dramer  sarskildt  kommit  till  uppforande.  Det  litur- 

giska  dramat  spelades  i  kyrkan,  mirakelspelet  gafs  saker- 
ligen  oftast  af  ett  confrerie  till  ara  for  skyddspatronen. 

1  Par  fait,  Histoire  du  theatre  franyais,  II,  p.  249  och  250. 
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Men  nar  och  af  hvem  uppfordes  dramer  af  en  sk  verlds- 

lig  karakter  som  Destruction  de  Troye  eller  Mystvre  da  siege 
d' Orleans? 

Medeltiden  hade  ju  afven  andra  fester  an  de  kyrk- 

liga,  som  firades  med  bibeldramer  och  religiosa  processio- 
ner.  Redan  tidigt  finner  man  afven  omtalade  dramatiska 

tillstallningar  af  en  rent  verldslig  karakter.  An  anordna- 

des  de  af  konungen  och  hofvet  vid  utlandska  furstebesok, 

an  af  staderna,  nar  konungen  eller  hans  utsedda  gem&l 

for  forsta  g&ngen  hollo  sitt  int&g  (entree)  i  en  viss  stad 

eller  af  andra  anledningar  hedrade  dees  borgare  med  ett 

besok.  Vid  dylika  tillfallen  afloste  i  brokig  omvexling 

det  ena  sk&despelet  det  andra:  sallsynta  djur  forevisades, 

akrobater  och  taskspelare  upptradde,  andliga  sk&despel  upp- 
fordes. Den  vanliga  formen  for  dessa  fester  var,  att  man 

foranstaltade  processioner  och  vid  de  gator,  der  t&get  drog 

fram,  uppr&ttade  sk&debanor,  p&  hvilka  agerande  upp- 
tradde. Mycket  omtyckta  vid  dessa  tillfallen  voro  de  s.  k. 

mysteres  mimes,  stumma  spel  af  mycket  vexlande  inneh&ll. 

De  voro  hvad  vi  skulle  kalla  tableaux  vivants,  framstal- 
lande  scener  ur  bibeln  eller  allegorier  etc.  Vid  dylika 

tillfallen  hafva  afven  scener  af  rent  profant  inneh&U  medta- 
gits,  s&  att  man  i  viss  man  torde  kunna  rakna  dessa  stumma 

spel  som  en  art  foreg&ngare  till  de  senare  verkliga  dra- 
merna,  liksom  La  Passion  l&ngt  innan  den  annu  forekom 

som  taldrama,  uppforts  p&  detta  satt1.  Dylika  prof  ana 
sk&despel  finnas  tidigt  omnamnda.  S&  gaf  Sr  1318  Philip 

den  skone  en  fest  i  Paris,  s&  praktfull,  att  Frankrike  ej 

p&  lange  sk&dat  dess  make  2.  Edvard  II  af  England  kom 

jemte  sin  gem&l  och  mycken  adel  endast  for  denna  hog- 

tidlighets  skull  ofver  kanalen.  En  storartad  lyx  utveck- 

lades  i  kladedragten ;  tre  g&nger  hvar  dag  under  loppet  af 

1  Petit  Mysteres,  II  p.  188. 
1  F^libien  et  Lobineau,  Histoire  de  la  ville  de  Paris.  I— V. 

Paris  1725.  t.  I  p.  523. 
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8  dagar  bytte  man  dragter,  och  folket  uppforde  skadespel 

s&  t.  ex.  an  La  Gloire  des  Bienheureux,  an  La  Peine  des 

Damnes  och  ett,  i  hvilket  de  agerande  forestalde  olika  slag 

af  djurmasker;  man  kallade  det  La  Procession  du  Renard. 

Om  ocks&  detta  sista  ej  har  varit  ett  drama  i  egentlig 

mening,  s&  har  det  deremot  sakert  varit  en  rent  profan 

tillstallning  —  utgorande  ett  eller  annat  uppt&g  ur  Roman 
de  Renard. 

Nar  Charles  VI  1380  1  holl  sitt  int&g  i  Paris,  hade 
man  ocks&  p&  det  festligaste  smyckat  gator  och  torg;  rika 

vafnader  fladdrade  ofverallt,  mnsiken  spelade,  mjolk  och 

vin  och  valluktande  vatten  flodade  fr&n  fontanerna,  och 

mysterier  uppfordes.  —  D&  hans  gem&l  drottning  Isabella 

af  Baiern  1386  2  holl  sitt  int&g,  foljde  kter  stora  fester. 
Bland  annat  uppforde  man  en  batalj,  i  hvilken  fransman 

och  engelsman  stridde  mot  Sarazener  —  s&ledes  &ter  en 
rent  profan  seen.  Men  det  som  mest  forv&nade  vid  detta 

tillfalle  bestod  deri,  att  en  man  i  en  engels  skepnad  fr&n 

Notre  Dame  kyrkans  torn  nedsteg  p&  ett  rep,  anda  till  en 

af  de  broar,  ofver  hvilka  drottningen  skulle  passera,  och 

kommen  till  bron,  gick  in  genom  en  oppning  i  den 

sidenduk,  hvilken  som  en  himlapell  var  spand  ofver  bron, 

samt  satte  en  krona  p&  drottningens  hufvud.  Derefter  for- 
svann  han  &ter  p&  samma  satt.  Hvad  som  annu  mera 

okade  det  storartade  i  denna  sjrn,  var  att  den  skedde  efter 
morkrets  inbrott,  och  att  engeln  i  sina  hander  bar  facklor. 

Hela  denna  true  var  anordnad  af  en  genuesare,  och  saker- 

ligen  ar  det  ej  den  enda  g&ngen,  som  de  i  dylika  ting  val- 
forfarne  italienarne  tagits  till  hjelp  vid  anordnandet  af 

dekorativa  praktstycken.  Mojligen  ar  det  just  fr&n  Italien, 

som  dessa  stora  stadsf ester  leda  sitt  ursprung  3. 

*  Par  fait  I,  p.  48  noten.   Jmf.  samma  arbet©  II,  p.  163  ff. 1  ibidem. 

3  Att  denna  seen  ar  typiskt  italionskt  anordnad  framgar  uren  jem- 
fbrelse  med  andra  dylika  arrangement  fran  Italien.  Se  Creizenach  J,  p.  301. 
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Ej  minst  omtyckta  vid  dylika  tillfallen  voro  krigiska 

scener.  Smaken  for  sadana  bibeholl  sig  lange  ofver  allt  i 

Europa;  liuru  ofta  forekomma  de  icke  annu  i  det  Elisa- 
betska  dramats  chronicle  plays!  S&  uppfordes  1389  i 

Paris  vid  Isabella  af  Bayerns  intag  Le  pas  du  roi  SalJui- 
din  \  en  handelse  ur  korst&gshistorien,  skildrande,  huru 

kung  Richard  Lejonhjerta  med  tolf  foljeslagare  i  ett  tr&ngt 

pass  holl  st&nd  mot  Saladins  hela  har  och  hindrade  dess 

march,  tills  den  ofriga  korst&gsharen  lyckats  undkomma. 

P&  ena  sidan  upptradde  de  kristne,  p&  den  andra  sara- 

zenerna,  deribland  Saladin  sjelf  och  alia  hans  namnkunni- 

gaste  hjeltar,  armoiez  de  leurs  amies  ainsi  que  pour  le 

temps  de  adonc  ilz  s'armoient.  N&got  ofvanfor  den  seen, 
hvarp&  detta  forsiggick,  sutto  p&  en  tron  konungen  af 

Frankrike  (Philip-August),  omgifven  af  de  12  parerna, 

hvilken  grupp  afven  forestaldes  af  sk&despelare  och  till— 

horde  sk&despelet.  Nar  drottningens  barstol  stannat  fram- 
for  scenen,  gick  Richard  fram  mot  konungen  af  Frankrike 

och  begarde  till&telse  att  hugga  in  p&  sarazenerna,  hvilket 

bifolls.  Et  Id  y  cut  par  esbatement  grant  bataille,  et  dura 

line  bonne  espace;  et.  tout  fut  veu  moult  volontiers. 

I  Aries  uppforde  man  1460  Lliistoire  ou  jeux  de  la 

oille  Constantinople,  som  val  gaf  en  framstallning  af  denna 

stads  sju  kr  forut  timade  erofring.  Liknande  belagrings- 

spel  namnas  ofta;  s&  framstalde  man  1468  i  Bethune  Lie- 

ges forstoring,  som  skett  tvk  m&nader  forut 3 ;  1514  upp- 

forde man  i  Dijon  Jeu  de  la  prise  de  Genes  *.  Afven  sce- 
ner ur  antikens  historia  framstaldes;  si  forekommo  1458  i 

(land  vid  Philip  den  godes  intag  bland  m&nga  andra  scener 

afven  foljande:   Cicero   hdllande  forsvarstal  for  Ligarius 

1  Histoire  litterairc  de  la  France,  t.  XXIII,  p.  485.  Handelsen 
finnes  skildrad  i  on  dikt  fran  onikring  1300,  Le  pas  Sulhadin. 

2  Creizenach,  I  p.  376. 
3  D1  A  neon  a  Origini  del  teatro  italiano.  2  ed.  II  p.  21  not  1  (ef- 

ter  Le  Gouvernain,  Le  theatre  a  Dijon.  1888  p.  39). 

Digitized  by Google 



infor  Cesar  och  Pompeju-s  benddattde  Tigranus  I  Amboise 

tycks  man  kv  1500  ha  uppfort  en  Mystere  de  Cesar  2. 
Som  man  ser  kunna  dessa  spel  forfoljas  ganska  l&ngt 

tillbaka  i  medeltiden,  och  framstallning  af  profana  amnen 

i  en  dramatisk  form  traffar  man  ingenstades  tidigare.  Det 

torde  d&  icke  vara  oriktigt  att  betrakta  dessa  stumma  spel 

s&som  ett  slags  foreg&ngare  till  de  profana  taldramerna. 

Sakerligen  ar  det  just  vid  dylika  hofvets  och  stadernas 

festligheter  som  s&dana  jattemysterier  som  Destruction  de 

Troye  och  Siege  d9 Orleans  blifvit  uppforda. 

Hafva  profandramer  afven  uppforts  af  de  sallskap,  som 

med  storre  eller  mindre  regelbundenhet  mot  medeltidens 

slut  g&fvo  forestallningar  i  Paris?  For  att  besvara  denna 

fr&ga,  torde  det  vara  skal  att  kasta  en  hastig  blick  p& 

dessa  sallskaps  historia  under  denna  tid. 

Under  medeltiden  fans  i  Paris  tre  korporationer,  som 

uppforde  sk&despel:  La  Basoche,  som  tre  g&nger  om  kret 

spelade  farser  och  moraliteter,  Les  enfans  sans  souci,  som 

hufvudsakligen  dyrkade  sottien,  och  La  Confrerie  de  la 

Passion,  hvilket  snart  nog  fordunklade  de  b&da  andra. 

Da  dessa  sallskap  i  sin  verksamhet  inbordes  berora  hvar- 

andra,  torde  det  vara  skal  att  nagot  droja  vid  hvart  och 
ett  af  dem. 

Sallskapet  La  Basoche  3  lar  enligt  en  tradition  hafva 
existerat  redan  1303,  d&  det  af  Philip  den  skone  erholl 

sina  privilegier.  I  hvarje  fall  kan  man  spara  dess  verk- 

samhet fran  omkring  1350.  Medlemmarne  i  detsamma  ut- 

gjordes  af  unga  jurister,  klerker  och  skrifvare  i  Paris, 

nemligen  les  clercs  de  procureurs,  les  clercs  d'avocats,  les 
clercs  de  greffiers  et  les  clercs  des  conseillers  au  Parla- 
ment.   Vid  sidan  af  det  samma  existerade  ett  mindre  sall- 

1  Petit  Mysteres  II  p.  195. 
1  Creizenach  I  p.  876. 
3  Parfait,  II  p.  78  ff.  —  Petit,  Com&iiens,  kap.  V. 

Digitized  by 



—  60  — 

skap,  hvilket  ans&g  sig  hafva  annu  aldre  anor:  La  Basoche  du 

Chdteletj  hvilket  bestod  af  alia  Chatelets  klerker.  Den  raknade 

sitt  ursprung  fr&n  &r  1278.  En  tredje  korporation,  som  afven 

tillhorde  La  Basoche,  kallade  sig  Empire  de  Galilee  och  om- 

fattade  les  clercs  des  procureurs  de  la  chambre  des  comptes. 

Det  ar  mindre  kandt  an  de  b&da  andra.  Alia  dessa  sall- 

skap  g&fvo  sedan  urminnes  lider  fester.  Hvarje  ar  i  slutet 

af  Juni  eller  borjan  af  Juli  egde  deras  stora  uppvisning 

—  la  montre  gmerale  —  rum,  hvarvid  alia  medlemmarne 
delade  sig  i  tolf  skaror,  hvar  under  sina  anforare  och  sina 

igenkanningstecken;  vid  ljudet  af  trumpeter  och  hautbois 

beg&fvo  sig  alia  till  justitiepalatset  och  paraderade  forbi 

konungen  samt  g&fvo  slutligen  des  aubades  et  reveils  for 

diverse  ofverhetspersoner.  Dessutom  forsamlades  de  vid 

heliga  tre  konungars  dag,  och  hvarje  kr  i  Maj  drogo  de 

till  skogen  i  Bondy  och  hoggo  der  tv&  trad,  som  i  hogtid- 

lig  processionfordes  till  justitiepalatset,  for  att  uppsattas 

s&som  majstanger  i  stallet  for  det  foreg&ende  &rets,  hvilka 

samtidigt  nedtogos.  Klerkerna  fr&n  Chatelet  hade  sin  revy 

i  pdskveckan,  hvilket  val  hantyder  p&  att  deras  egentliga 

verksamhet  faller  under  karnavalen,  och  Les  clercs  de  Ga- 
lilee firade  hufvudsakligen  heliga  tre  konungars  fest. 

Redan  tidigt  borjade  Basochen  for  att  gifva  okad 

glans  kt  dessa  festligheter  att  uppfora  olika  arter  af 

sk&despel.  Dessa  representationer  egde  rum  tre  g&nger 

om  Sret:  fredagen  fore  eller  efter  heliga  tre  konungars  dag, 

i  borjan  af  Maj  m&nad  och  n&gra  dagar  efter  den  allmanna 

uppvisningen.  Vid  dessa  tillfallen  uppfordes  farser  och  mora- 

liteter;  men  utom  dessa  regelbundet  &tervandande  forestall- 
ningar  deltogo  dess  medlemmar  ofta  vid  furstliga  int&g  och 

officiella  fester  i  utforandet  af  hvarjehanda  sk&despel.  Man 

vet  afven,  att  de  uppfort  pantominer  och  mysteres  mimes. 

Att  Basochen  s&ledes  afven  uppfort  profandramer  torde 

vara  hojdt  ofver  allt  tvifvel;  hvarhelst  som  man  p&traffar 

moraliteten,  kan  man  for  ofrigt  afven  misstanka  profan- 
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dramats  narvaro.  Griseldis,  det  aldsta  kanda  profandra- 

mat,  uppfordes  just  af  Basochen  infor  Charles  VI  &r  1395. 

Vid  samma  tid,  som  Confrerie  de  la  Passion  borjade 

att  mota  sv&righeter  fr&n  myndigheternas  sida,  blef  afven 

uppsigten  ofver  Basochen  strangare.  S&  tvingades  den  1538 

att  fjorton  dagar  fore  hvarje  forestalling  l&ta  censurera 

sina  manuskript. 

Den  sista  g&ngen,  som  vi  hora  talas  om  n&gon  repre- 
sentation af  Basochen,  ar  dk  den  1582  erholl  till&telse  att  i 

palatsets  stora  sal  spela:  »une  tragedie  et  une  comedie,  a  la 

charge,  qu'il  n'y  aura  en  icelles  chose  quelconque  contre 

la  religion,  le  Roy  et  Testat  de  ce  Royaume  et  de  n'y  nom- 

mer  ne  scandaliser  aucun  sur  peine  d'y  respondre  en  leurs 
noms  privez»  Men  s&som  sedan  skall  visas  anvandes  un- 

der senare  halften  af  femtonhundratalet  benamningarne 

tragedi  och  komedi  med  s&  liten  urskiljning,  att  det  ar 

mycket  mojligt,  att  under  dessa  uttryck  har  doljer  sig  en 

moralitet  och  en  fars.  Flere  af  deras  gamla  fester  och 

sedvanjor  fortlefde  dock  annu  in  p&  sextonhundratalet. 

Les  enfants  sans  souci 2  var  namnet  p&  ett  annat  sall- 
skap,  hvars  ursprung  ar  annu  dunklare  an  Basochens. 

Den  vanliga  traditionen  vet  att  beratfca,  att  sallskapet  bil- 
dats  under  Charles  VI:s  regering  (s&ledes  ungefar  samtidigt 

med  Confrerie  de  la  Passions  stiftande),  och  att  det  best&tt 

af  unga  och  glada  gossar,  till  storre  delen  formogna  och 

af  god  familj.  Men  Petit  de  Jullevilles  &sigt,  att  de  ut- 

gjort  en  slags  literar  boheme,  hvilken  icke  hade  n&got 

annat  att  dela  an  sin  ungdomliga  gladtighet,  sin  kvickhet 

och  smaken  for  ett  lattjefullt  och  afventyrligt  lif,  forefal- 
ler  troligare.  Denned  vare  emellertid  huru  som  heist,  s& 

mycket  ar  sakert,  att  de  hade  mycket  gemensamt  med 

Basochen.  Troligen  stodo  de  under  dennas  disoiplinara  6f- 

verhoghet  —  &tminstone  hafva  vi  ej  fore  sextonhundrata- 

1  P^libien  et  Lobineau,  Histoire  de  la  ville  de  Paris.  V,  p.  13. 
3  Parfait,  II  198  ff.  —  Petit.  ComMiens  143  ff. 
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let  n£got  domstolsutslag  emot  dem,  och  d&  hade  Basochen 

redan  upphort  att  existera  och  kunde  s&ledes  ej  langre 

svara  for  deras  gerningar.  Sakerligen  har  m&ngen  med- 
lera  af  Enfans  sans  souci  afven  tillhort  Basochen.  Tradi- 

tionen  berattar,  att  de  bada  sallskapen  ing&tt  en  vanskap- 

lig  ofverenskommelse,  hvarigenom  Basochen  fick  rattigket 

att  spela  deras  sottier  och  les  enfants  sans  souci  Baso- 

chen's  moraliteter  och  farser  Ty  s&som  les  enfans  sans 

souic's  specialitet  namnes  alltid  sottien,  detta  satiriska 

narrspel.  halft  en  fars,  halft  en  moralitet,  och  hela  sall- 
skapet  hade  ocks&  form  af  ett  narrkompani,  hvars  hogste 

chef  var  Le  prince  des  sots  och  den  narmaste  i  vardighet 
efter  honom  La  mere  sotte.  P&  femtonhundratalet  var  det 

p&  narrprinsens  anmodan,  som  Basochens  stordignitarer 

beg&fvo  sig  till  Hotel  de  Bonrgogne  for  att  der  forsta 

dagen  i  fastan  ofvervara  sk&despelet  i  den  loge,  soni  gra- 
tis stod  till  de  b&da  sallskapens  forfogande. 

Deras  representationer  fortsatt.es  annu,  om  ock  i  for- 
fall,  i  andra  halften  af  femtonhundratalet.  Du  Verdier 

namner  dem  annu  1584  s&som  existerande;  troligen  upp- 

horde  de  under  religionskrigen  1584 — 15V)4. 
Men  det  som  i  Basochens  och  Enfans  sans  soucis  hi- 

storia  for  oss  ar  af  storsta  intresse,  ar  att  de  enligt  en 

tradition,  som  forefaller  mycket  sannolik,  redan  1435  2  med 
Confrerie  de  la  Passion  ofverenskommo  om,  att  de  mot 

vissa  r&ttigheter  skulle  spela  sina  moraliteter,  farser  och 

sottier  p&  brodraskapets  teater.  S&  strominade  allt  tillsam- 
man  till  Confreriets  teater,  och  det  ar  detta  sallskap,  som 

under  hela  sextonhundratalet  och  l&ngt  fram  p&  sjutton- 
hundratalet  beherskade  teaterforh&llandena  i  Paris. 

1  Parfait,  Histoire  du  theatre  francais,  II  p.  98  och  200. 
3  Hvad  artalet,  1435,  betraffar,  sa  gar  detta  ernellertid  tillbaka 

till  en  mycket  osaker  kalla:  Chevalier  de  Monhy's  Journal  du  thidtre 
francais  (manuskript  i  Bibliothequo  nationale),  hvars  uppgifter  sarskildt 
fur  den  aid  re  tiden  aro  m3*eket  otillforlitliga. 
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Confrerie  de  la  Passion's  1  historia  g&r  tillbaka  till  de 
sista  &ren  af  trettonhundratalet.  N&gra  pariserborgare  spe- 

lade  nemligen  d&  i  kopingen  Saint-Maur  des  Fosses;  fog- 
den  inlade  emellertid  sitt  veto  deremot,  och  efter  atskilliga 

stridigheter  mellan  de  b&da  parterna  vadjade  slutligen 

borgarne  till  konungen,  Charles  VI.  Denne  ofvervar  per- 
sonligen  nagra  af  deras  forestallningar,  hvilka  s&  behagade 

honom,  att  han  genom  bref  af  den  4  December  1402,  gaf 

dem  privilegiuins  p&  att  i  Paris  uteslntande  spela  »quelque 

mystere  que  ce  soit,  soifc  de  la  dite  Passion  et  Resurrec- 

tion ou  autre  quelconque,  tant  de  Saints  comme  de  Sain- 

tes  qu'ils  voudront  eslire  et  mettre  sus».  Samtidigt  flyt- 
tade  dessa  borgare,  hvilka  sammanslutit  sig  till  ett  sallskap 

under  namn  af  Confrerie  de  la  Passion,  platsen  for  sina 

forestallningar  narniare  Paris  till  Hopital  de  la  Trinite, 

belaget  utanfor  stadsmurarne  at  Saint-Denis  till  och  ur- 

sprungligen  bestamdt  att  upptaga  pilgrimer  och  andra 

resande,  som  anlande  s&  sent  p&  aftonen,  att  de  ej  kunde 
fa  intrade  i  staden. 

S&soin  redan  af  namnet  framg&r,  var  det  sallskapets 

ursprungliga  mening  att  endasb  egna  sig  at  uppforande  af 

religiosa  dramer.  Men  sakerligen  varade  detta  forhal- 

lande  ej  lange;  broderna  funno  snart,  att  publiken  behofde 

mera  omvexling.  Och  huru  for  ofrigt  kunna  h&lla  borta 

fr&n  denna  ordentligt  inredda  teater,  den  enda,  som  under 

ett  hundra  femtio  &r  fans  i  det  alltid  —  och  ej  minst 

under  medeltidens  dagar  —  glada  och  nojeslystna  Paris, 
alia  de  olika  arter  af  sk&despel,  som  d&  florerade? 

Hvad  farser  och  andra  komiska  mellanspel  anga, 

torde  de  knappast  n&gonsin  varit  bannlysta  fr&n  Confreriets 

seen,  ja  val  sv&rligen  fr&n  n&gon  medeltidsscen  ofverhuf- 

vud.     Redan  i  de  liturgiska  dramerna  forekomma  ju  &t- 

1  Parfait  I,  p.  41  ff.  Beauchamps,  Rpchorchos  sur  los  th^fitres 
de  France.  I  — III,  Paris  1735.  8:0.  I,  p.  197  ft'.  Petit,  Comediens,  kap. 
IV;  Mysteres  I.  p.  412  fT. 
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minstone  antydningar  till  komiska  scener.  I  det  forsta 

drama,  hvilket  vi  med  sakerhet  veta  vara  uppfordt  utom 

kyrkan,  Representatio  Adae,  upptrada  djeflarne  s&som 

komiska  figurer.  I  Miracles  de  notre  Dame,  dessa  s&  all- 
varliga  och  strangt  i  samma  ton  skrifna  dramer  p&traffas 

flera  antydningar  till  att  mellanspel  varit  inlagda.  Och  i 

huru  m&nga  mysterier  voro  ej  farser  inlagda?  S&  var  fallet 

i  Le  Mystere  de  Saint-Fiacre  (le  Brigand,  le  Sergent,  le 

Vilain);  i  det  passionsspel,  som  gafs  i  Clermont-Ferrand 

1477;  i  mystere  de  Saint  Eloi,  spelad  i  Dijon  1447  etc.  \ 

Det  komiska  mellanspelet  var  under  medeltiden  en  nod- 

vandig  krydda  p&  en  allvarlig  handling,  och  farsen  antin- 
gen  borjade,  afbrot  eller  afslutade  forestallningen.  Och 

oftast  var  det  just  farsens  lasciva  inneh&ll,  som  form&dde 

ordningsmakten  att  ingripa.  Hvad  sarskildt  Confreriet  an- 

g&r,  s&  tycks  det  som  om  det  spelat  farser  redan  i  Saint- 

Maur.  Det  heter  nemligen  i  fogdens  forbud  mot  fortsat- 
tandet  af  spelen: 

»Nous  deffendons  de  par  le  roy  nostre  sire  a  tous 

les  manens  et  habitans  en  la  ville  de  Paris,  de  Saint-Mor, 

et  autres  villes  de  autour  Paris,  que  ilz  ne  facent  ne  se 

esbatent  aucuns  jeux  de  personnages  par  maniere  de  far- 
ces, de  vies  de  sains,  ne  autrement,  sens  le  congi6  du  dit 

seigneur,  ou  de  nous,  et  sur  peine  de  encourir  en  indig- 

nacion  du  roy,  et  de  soy  fourfaire  envers  luy»  2. 

Mojligen  g&r  emellertid  detta  uttryck  tillbaka  till  en  for- 
ordning,  och  ar  ett  stereotypt  uttryck  for  forbud  mot  hvarje 

art  af  dramatiska  forestallningar.  I  hvarje  fall  var  det  ej 

med  spelandet  af  farser,  som  fogden  vid  sitt  fornyade  be- 

sok  i  Saint-Maur,  kunde  besl&  borgarne;  det  heter  nemli- 

gen i  hans  nya  utslag,  att  sedan  en  konstapel  utropat,  att 

ingen  egde  till&telse  »de  faire  aucuns  esbatemens  ne  au- 

1  Petit,  Comedie,  p.  63. 
2  Petit,  Mystores  I,  p  414. 
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cuns  jeux  de  personnages  par  maniere  de  farces,  de  vies 

de  sains,  ne  autrement,  sens  le  congie  du  diet  seigneur, 

ou  de  nous  .  .  .  et  apres  ce  fait,  furent  aucuns  qui  jouerent 

personnaiges  de  la  Passion  Nostre-Seigneur*  *. 
Den  g&ngen  blefvo  de  s&ledes  endast  beslagna  med  att 

spela  La  Passion,  men  sakerligen  har  detta  mera  varifc  en 

tillfallighet;  i  hvarje  fall  voro  de  i  framtiden  ej  alltid  s& 

lyckliga.  1641  upptager  allmanna  &klagaren  bland  sina 

anmarkningar  mot  deras  satt  att  uppfora  Les  actes  des 

Apotres  afven  det,  att  de  inblandat  farser  i  dramat:  »Ces 

gens  .  .  .  qui  ont  fait  jouer  les  Actes  des  Apostres  et  qui 

ajoutant,  pour  les  allonger,  plusieurs  choses  apocryphes, 

et  entremettant  a  la  fin  ou  au  commencement  du  jeu  farses 

lascives  et  momeries  .  .  .  Sakerligen  var  det  ett  lange  inro- 
tadt  bruk  eller  missbruk,  mot  hvilket  allmanna  &klagaren 

har  vande  sig,  men  hvilket  under  de  foreg&ende  konun- 

garne,  och  s&  lange  som  man  ej  af  religiosa  skal  f&tt  upp- 
marksamheten  riktad  p&  brodraskapets  repertoir,  liksom  s& 

m&nga  andra  missbruk,  f&tt  passera  oanmarkt. 

Efter  1660  hor  man  ofta  att  farser  spelats  p&  brodra- 

skapets teater.  Omkring  1588  veta  vi,  att  Agnan  Sarat  der 

var  en  omtyckt  f arsor 2 ;  1588  omtalas  i  Remonstrances 
tres-humbles  au  Roy  de  France  et  de  Pologne,  att  man  der 

uppforde  »farces  impudiques»,  och  i  borjan  af  sextonhun- 
dratalet  antraffas  der  ett  helt  sallskap  af  sk&despelare, 

som  excellerade  just  i  denna  genre.  S&ledes  finnes  saker- 

ligen ingen  tid  i  confreriets  historia,  d&  det  ej  p&  sin  tea- 
ter spelat  farser. 

Att  man  der  uppfort  profanmysterier  fore  1548,  kan 

ej  heller  vara  tvifvel  underkastadt.  Det  tyckes  mig  framg& 

just  af  -parlamentsbeslutet  af  1548,  genom  hvilket  brodra- 
skapet  forbjods  att  spela  hvarje  slag  af  religiost  drama 

och  endast  tillafcs  att  uppfora  »mysteres  profanes  honnetes 

1  Petit,  my  stores  I  p.  415. 
2  Petit,  ibidem,  p.  424. 
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et  licites*.  Ty  parlamentet  kunde  sv&rligen  hafva  tvingat 

brodraskapet  att  spela  dramer,  hvilkas  hela  art  forut  var 

det  obekant  och  p&  hvilken  det  ej  redan  profvat  sina 

krafter.  Sakerligen  har  profandramat  kommit  att  ing&  i 

dess  repertoir,  n&r  det  med  Basochen  afslot  ofverenskom- 
melse,  att  dess  medlemmar  skulle  spela  moraliteter  p& 

brodraskapets  teater.  Ty  det  var  ej  minst  inom  moralite- 

ten,  som  medeltidsdramat  forandrade  sig  till  ett  profan- 
drama.  Flere  af  de  profandramer,  som  i  det  foljande  komma 

•  att  behandlas,  bara  just  namn  af  moraliteter. 

S&ledes  finnes  det  en  m&ngfald  fakta,  som  tala  for 

sanningen  af  den  tradition,  enligt  hvilken  brodraskapet 

ingick  en  ofverenskommelse  med  Basochen  och  Les  enfans 

sans  souci,  att  dessa  sallskap  pS,  deras  teater  skulle  upp- 
fora  sina  farser,  moraliteter  och  sottier.  Den  blandning 

af  heligt  och  profant,  som  si  kom  att  utmarka  repertoiren, 

kallades  med  en  folkkvickhet  for  pois-piles  (artpure);  nam- 
net  torde  dock  vara  yngre  an  saken;  man  kan  i  hvarje  fall 

ej  folja  dess  ursprung  langre  an  till  femtonhundratalet 

Afven  den  tid,  som  uppgifves  for  denna  ofverenskommelse? 

1435,  forefaller  mycket  sannolik. 

Omojligt  ar  det  emellertid  icke,  att  brodraskapets  re- 

pertoir afven  fore  1648  varit  l&ngt  rikare.  Efter  Frans 

den  forstes  tilltrade  till  regeringen  var  det  ju  namligen 

slut  med  de  salla  tider,  som  under  Charles  VIII  och  Lud- 

vig  XII  funnits  for  teatern,  och  efter  denna  tid  lyckades 

brodraskapet  aldrig  tillskansa  sig  n&gon  ny  rattighet;  ty 

parlamentsbeslutet  af  1548  betydde  ej  en  utvidgning  af 

dess  repertoire,  utan  en  inskrankning  till  det  rent  profana. 

Efter  denna  tid  har  det  aldrig  kunnat  genomdrifva  n&gon 

utvidgning  af  sina  privilegier  —  det  har  haft  sv&rt.nog  att 
forsvara  de  gamla.  Man  betanke  endast,  huru  betryckt 

dess  stallning  blef  under  femtonhundratalet,  huru  strangt 

Petit,  Con^diens,  p.  98,  noten. 
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parlamentet  ofvervakade  det,  huru  presterskapet  anforde 

klagom&l  mot  defc.  Det  hade  sv&rt  att  uppratth&lla  sina 

privilegier  mot  in-  och  utlandska  sk&despelares&llskap,  och 

under  borjan  af  sextonhundratalet  kande  sk&despelarne  sig 

sk  sakra,  att  de  gingo  rent  angreppsvis  till  vaga  mot  det. 

Under  s&dana  forh&llanden  blir  man  bojd  fdr  att  anse,  atfe 

hvad  som  efter  Frans  den  forstes  tilltrade  till  regeringen 

ingick  i  dess  repertoir,  afven  funnits  der  forut,  och  troli- 

gen  redan  fr&n  fjortonhundratalet,  dk  uppsigten  fr&n  myn- 

digheternas  sida  var  l&ngt  slappare. 

Sk  ser  man,  att  broderna  kr  1619  erh&llit  dom  p&,  att 

en  viss  Claude  Aduet  ar  skyldig  att  betala  dem  60  sols  for 

hvarje  dag,  som  han  och  hans  foljeslagare  ont  joue,  voltige 

sur  la  corde  et  represents  plusieurs  choses  facetieuses.  60 

sols  var  den  vanliga  plikten,  som  brodraskapet  hade  rat- 

tighet  att  uppbara  af  hvarje  sk&despelares&llskap,  som  dri- 
stade  sig  att  spela  pk  annat  stfclle  &n  k  deras  teater.  Om 

han  s&ledes  ej  haft  r&ttighet  att  i  hotel  de  Bourgogne  gifva 

sina  representationer,  i  hvilka  afven  lindansning  ingick,  sk 

kunde  brfldraskapet  ej  gerna  hafva  utkraft  plikt  for  att 

han  upptradde  p&  ett  annat  stalle.  Och  hafva  forh&llan- 
dena  i  borjan  af  sjuttonhundratalet  varit  s&dana,  att  en 

vanlig  marknadsgycklare  der  kunnat  fk  utfora  sina  kon- 
ster,  s&  torde  det  vara  sv&rt  att  finna  n&got  skal,  hvarfor 

ej  det  samma  kunnat  ske  under  sexton-  och  femtonhun- 

dratalen.  Safcerligen  har  afven  det  marknadssallskap,  som 

1596  upptradde  der,  efter  att  ha  slutat  sina  forestallnin- 

gar  p&  foire  de  Saint-Germain,  haft  en  lika  brokig  reper- 
toir och  m&nga  andra  fore  det. 

Det  fSrefaller  som  om  man  gjort  sig  en  allt  for  snaf 

uppfattning  om  hvad  som  forsiggick  p&  brodraskapets  teater 

p&  fjortonhundratalet.  Fr&n  att  vara  de  fromma  uppforarne 

af  La  Passion  torde  brodraskapet  snart  nog  ofverg&tt  till 

1  Souli6.  Recherches  sur  Moli&re,  Paris  1863,  p.  157. 
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att  blifva  verkliga  entreprenorer,  hvilka  pa  alia  satt  velat 

skaffa  sig  inkomster  af  sin  teater.  Denna  var  ju  nemligen 
den  enda  for  detta  andam&l  inredda  som  fans  i  Paris  och 

bor  saledes,  hafva  varit  den  lampligaste  lokalen  for  en  m&ng- 
fald  af  olikartade  forlustelser.  Och  om  samtida  kallor  intet 

saga  om  dylika  forh&llanden,  sa  beror  det  derpa,  att  pa 

denna  tid  ingen  lade  sig  i  brodraskapets  gorande  och 

latande.  Ty  det  mesta  af  var  kunskap  om  denna  teaters 

senare  oden  stammar  ju  fr&n  rattegangshandlingar  och 

domstolsutslag. 

Redan  under  f  jortonhundratalet  skulle  man  alltsa  der 

hafva  uppfort  ej  endast  religiosa  dramer  och  mysteres 

mimes  1  utan  afven  farser  och  sottier,  m^raliteter  och  pro- 
fanmysterier;  afven  momerier,  danser,  gamla  traditionella 
folkbruk  torde  med  Basochen  och  Enfans  sans  souci  hafva 

gjort  sifct  intrade  pa  deras  seen.  Och  slutligen  tyckes  det, 

som  om  ej  ens  det  rena  njprknadsgycklet  varit  utestangdt 
fran  deras  skadebana. 

For  att  emellertid  atervanda  till  profanmysterierna, 

hvilka  har  narmast  intressera  oss,  sa  torde  det  af  denna 

framstallning  hafva  framgatt,  att  det  fans  ej  sa  fa  tillf al- 

ien, vid  hvilka  dessa  kunde  spelas  afven  under  fjortonhun- 
dratalet.  De  ha  uppforts  vid  konungarnes  och  stadernas 

fester,  pa  skragillenas  hogtidsdagar,  och  slutligen  afven  pa 

Paris  enda  staende  teater  under  denna  tid,  i  hopital  de  la 
Trinite. 

Som  redan  sagdt:  profandramat  ar  den  sista  utveck- 

lingslanken  i  medeltidsdramats  historia,  den  sista  konse- 

kvensen,  med  logisk  nodvandighet  foljande  af  dess  fore- 

gaende  utveckling.  Mysteriet  hade  dramatiserat  bibeltexten, 

mirakelspelet  legenden,  moraliteten  stopte  allt  i  allegoriens 

form.     Men  allt  upphor  slutligen  att  behaga,  askadaren 

Petit,  Mysteres,  I— II,  Representations,  passim. 
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langtar  efter  nya  sk&despel,  och  det  ar  dk  soni  medeltids- 
dramaturgen  kommer  till  insigt  om,  att  annu  fans  en  hel 

serie  af  episka  amnen,  som  af  honom  med  fordel  kunde 
anvandas. 

Det  ar  just  ur  dessa  ej  annu  anvanda  former  af  be- 
rattelse,  som  profandramat  hemtar  sitt  inneh&ll.  Det  oser 

ur  den  nationela  historien,  den  samtida,  s&val  som  den 

forflutna,  ur  riddaredikcen  (Berthe),  ur  medeltidens  antika 

sagokretsar,  ur  novellen  (Griselidis)  och  slutligen  staller 

den  sig  i  direkt  korrespondens  med  lifvet  omkring  sig  och 

hemtar  sina  amnen  ur  det  dagliga  lifvet  och  blir  en  art 

af  sedekomedi,  en  slags  rudimentar  borgerlig  komedi. 
Denna  sista  klass  ar  emellertid  sv&r  att  h&lla  skild  fr&n 

den  narmast  foreg&ende;  skilnaden  skulle  ligga  deri,  att 

den  senare  ger  en  realistisk  skildring  foretradesvis  af  me- 
delklassens  lif.  Men  ofta  kan  denna  hafva  ett  literart  ur- 

sprung.  S&  ar  Les  freres  de  Maintenant  ett  gammaltesta- 
mentligt  amne  (Josef  saljes  af  sina  broder),  som  omskapats 

till  en  bild  ur  tidens  eget  lif. 

Dessa  aro  de  arter  af  profandramer,  som  under  me- 

deltiden  finnas  representerade  i  Frankrike.  Men  den  klassi- 

fikation,  som  har  ofvan  gifvits,  ar  emellertid  i  praktiskt 

afseende  olamplig;  ty  det  ar  sa  fa  profandramer,  som  aro 

bevarade  till  v&ra  dagar,  att  nara  xiog  hvarje  drama  skulle 

komma  att  konstituera  en  klass  for  sig,  hvilket  just  ej 

bidrar  till  nagon  ofversigtlighet.  Det  torde  fr&n  utveck- 

lingshistorisk  synpunkt  vara  tillrackligt  att  skilja  dem  i 

tvenne  grupper,  nemligen  historiska  dramer  och  dramer 

af  en  sedeskildrande  karakter.  Den  narmare  motiveringen 

af  denna  indelning  inses  bast  af  det  foljande;  likas&  torde 

vissa  fr&gor,  hvartill  dessa  dramer  ge  anledning,  lampligast 

diskuteras  i  samband  med  profandramerna  fr&n  senare  halften 

af  sextonde  &rhundradet.  Har  mk  nu  endast  folja  en  narmare 

redogorelse  for  de  olika  profandramer,  som  fr&n  medeltiden 
och  forsta  halften  af  femtonhundratalet  aro  bevarade. 
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I.   Historiska  dramer. 

1)  Le  Mist6re  du  si6ge  d'Orttans1. 

Det  har  har  ofvan  p&pekats,  att  vissa  arter  af  pro- 

fandramer  ursprungligen  framg&tt  ur  Mysteres  mimes,  och 

att  de  uppforts  vid  konungames  och  stadernas  fester.  I 

&tskilliga  afseenden  tyckes  det,  som  om  Le  mystere  du  siege 

d* Orleans  bestyrkte  detta  antagande'.  Ty  allt  tyder  p&,  att 
detta  drama  uppst&tt  ur  de  fester,  som  man  strax  efter 
stadens  befrielse  instiftade. 

Den  8  Maj  4r  1429  tvungos  engelsmannen,  tack  vare 

den  entusiasm,  som  Jeanne  d'Arc  ingjutit  i  de  franska 
skarorna,  att  upphafva  den  l&ngvariga  belagringen  af  Or- 

leans. Samma  dag  drog  en  hogtidlig  procession  genom 

stadens  gator,  i  hvilken  deltogo  jungfrun,  bastard  en  af 

Orleans  och  de  ofriga  herrar  och  anforare,  som  bidragit 

till  stadens  forsvar,  jemte  presterskapet,  borgare  och  ge- 
mene.  Detta  dagens  hogtidliga  firande  fortsattes  sedan 

hvarje  &r  p&  samma  dag;  alia  stadens  innev&nare  med- 
verkade  i  denna  procession  och  buro  dervid  ett  brinnande 

ljus  i  handen.  Snart  nog  borjade  man  emellertid  for  att 

gifva  okad  glans  &t  festen  att  afven  uppfora  sk&despel. 

S&  laser  man  i  stadens  rakenskaper  for  &r  1435:  *A  Gruil- 
laume  le  charron  et  Michelet  Filleul,  pour  don  d  eulx  faict 

pour  leur  aider  d  paier  leurs  eschaffaulx  et  aultres  depenses 

par  eux  faictes  le  Vlllie  jour  de  mai  mil  CCCC.  XXXV, 

que  ilz  firent  certain  mistaire  ou  boloart  du  pont  durant 

la  procession,  paye  III  reaux  dfor.    Pour  ce  72  sols  p.* 

1  Le  m%8tere  du  siege  <f  Orleans,  public  pour  la  premiere  fois  d'apres 
le  manuscrit  unique  conserve  a  la  bibliotheque  du  Vatican  par  F.  Gues- 
sard  et  E.  de  Certain.  Paris  1862  (Collection  de  Documents  inedits  sur 
Thistoire  de  France).  —  For  bibliografien  se  Petit,  Mysteres,  II  p.  57G  ff. 

*  Redan  sjelfva  titeln,  mister «,  styrker  for  ofrigt  detta  antagande; 
ty  som  bekant  anvandes  denna  term  anda  till  omkring  1450  uteslutande 
om  mysteres  mimis.  Foreliggande  taldrama  ar  ett  af  de  forsta,  som  bar 
denna  titel. 
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Troligen  var  detta  ett  mystere  mime,  som  forest&lde 

en  eller  annan  seen  ur  belagringen.  S&  var  &tminstone 

fallet  &r  1439,  s&som  det  framg&r  af  samma  k&lla:  » A  Ma- 

Met  Gaulchier,  paintre,  le  XIILe  jour  du  moys  d'avril,  pour 
faire  les  jusarmes  et  haches  et  une  fleur  de  liz  et  deux 

godons,  par  marchie  fait  d  ltd  en  la  chambre  de  la  dicte 

ville,  pour  faire  la  feste  du  lievement  des  Tourelles,  12 

liv.  16  sols  p. 

*A  Jehan  Chanteloup,  pour  avoir  vacque  neuf  journees 

d  faire  les  echdffaulx  de  la  procession  des  Tourelles,  et  pour 

unze  charroiz  pour  mener  et  rammer  le  bois  qu'il  failloit  a 
faire  lesdiz  eschaffaulx;  pour  ce  44  sols  p.* 

Af  dessa  anteckningar  framg&r  det  med  bestamdhet, 

att  man  detta  &r  framstalt  fastet  Les  Tourelles  &tertagande 

fr&n  engelsmannen.  Och  det  kan  ej  vara  n&got  litet  spel, 

ty  man  liar  redan  fulla  tre  veckor  forut  haft  de  nodiga 

mSlarearbetena  fardiga  (den  13  April),  man  har  behoft  nio 

dagar  for  att  ordna  stallningarne  till  processionen  och  elfva 

vagnar  hafva  anvandts  for  att  ditfora  och  afhemta  det  be- 

gagnade  virket. 

En  annan  anteckning  i  rakenskaperna  for  samma  &r 

ar  afven  af  synnerligt  intresse,  d&  det  deraf  framg&r,  huru 

man  bemodat  sig  att  &t  sk&despelen  gifva  en  s&  noggrann 

historisk  karakter,  som  mojligt.  Det  ar  s&  mycket  an- 

markningsvardare,  som  medeltiden  i  allmanhet  ej  bekym- 

rade  sig  om  den  historiska  lokalfargen  i  sina  sk&despel; 

deremot  ar  detta  just  en  hufvudfortjenst  i  det  foreliggande 

dramat,  hvilket  ar  historiskt  troget  och  tillforlitligt  afven  i 

de  minsta  detaljer.  Af  en  af  deltagarne  i  belagringen, 

Marechal  de  Rays  !,  kopte  man  nemligen  ett  standar,  som 

1  Utgifvarne  af  foreliggande  drama  framkasta  den  formodan,  att 
det  var  pa  Gilles  de  Rays'  bekostnad  som  le  siege  d1  Orleans  uppforts, 
men  den  har  citerade  anteckningen  talar  atminstone  alldeles  emot  ett 
dylikt  antagande;  hade  han  upptradt  som  Mecenas  for  dessa  spel,  hade 
nan  val  skankt  eller  utlanat  standaret,  mon  ej  salt  detsamma. 
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sakerligen  just  gjort  tjenst  i  striderna.  Anteckningen  ly- 
der  som  foljer: 

>A  Jehan  Hilaire,  pour  V achat  d'un  estandart  et  ban- 
niere  qui  furent  d  Monseigneur  de  Reys  pour  faire  la  ma- 

niere  del' assault  comment  les  Tourelles  furent  primes  sur  les 
Anglois,  le  VIILe  jour  de  may;  VII  liv.  tournois  qui  valient 

a  Paris  CXII  sous  parisis:  pour  ce  CXII  sols  p.»  1 
Under  de  narmaste  &ren  hora  vi  ej  vidare  talas  om 

nagon  dylik  representation;  forst  1446  uppforde  man  &ter 

ett  sk&despel,  men  denna  g&ng  af  religios  art:  le  mystere 
de  saint  Etienne. 

Ur  ofvan  anforda  fakta  ser  man  ju  tydligt,  huru  forst 

stadens  befrielse  firas  med  en  procession  och  huru  man  se- 

dan kanner  ett  behof  att  &nyo  &sk&dligt  framstalla  de  till- 
dragelser,  till  hvilkas  minne  festen  instiftats.  Det  tyckes 

afven  som  om  sk&despelet  1435  tillkommit  p&  enskildt  ini- 
tiativ,  dk  det  ju  heter  i  ofvan  citerade  utdrag  af  stadens 

rakenskaper:  pour  leur  aider  a  payer  leurs  eschaffaulx  et 

aultres  depenses  par  eux  faictes;  staden  har  med  andra 

ord  endast  bidragit  till  kostnaderna,  och  entreprenorerna 

(vagnmakaren  och  forfattaren?)  med  eller  utan  kamraters 

hjelp  betalat  &terstoden. 

Det  tyckes  som  om  spelet  1439  hade  varit  storre,  men 

dock  endast  omfattat  n&gra  scener  ur  belagringens  historia. 

I  hvad  fdrh&llande  st&  nu  dessa  representationer  i 

Orleans  1435  och  1439  till  foreliggande  drama?  Har  det 

vid  dessa  tillf alien  helt  eller  delvis  uppforts? 

Under  inga  forh&llanden  kan  det  vara  tal  om,  att  anse 

Mystise  du  siege  d'Orleans  sSsom  utgifvarne,  helt  kommit 
till  uppforande.  Ett  drama  p&  20,529  vers,  i  hvilket  150 

talande  personer  och  en  oraknelig  skara  statister  upptrada 

later  ej  uppfora  sig  pa  en  dag.    Icke  en  g&ng,  om  man 

1  Dessa  anteckningar  ur  staden  Orleans  rakenskaper  finnas  af- 
tryckta  i  foretalet  till  den  tryckta  upplagan  af  sk&despelet. 
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tanker  sig,  att  sk&debanor  varit  uppforda  rundt  i  kring  i 

staden  och  att  man  s&ledes  samtidigt  spelat  p&  m&nga 

stallen.  Hvilka  kostnader  skull e  det  ej  ocks&  medfort  att 

uppsatta  ett  s&dant  drama! 

Men  s&som  strax  skall  visas,  &r  dramat  skrifvet  vid 

den  tid,  d&  dessa  fester  florerade  i  Orleans,  och  man 

behofver  endast  kasta  en  blick  p&  dess  scenanvisningar, 

minutiost  utforda  in  i  de  minsta  detaljer,  for  att  f&  klart 

for  sig,  att  dramat  ar  bestamdt  till  uppforande.  Nar  och 

hvar  skulle  det  ha  spelats,  om  ej  vid  dessa  fester,  vid 

hvilka  vi  ju  veta,  att  scener  ur  belagringens  historia  fram- 
staldes?  Sannolikheten  bjuder  d&  att  antaga,  visserligen 

ej  att  man  p&  en  dag  uppfort  hela  dramat,  men  att  man 

fr&n  &r  till  &r  uppfort  an  en  seen,  an  en  annan;  ett  sd- 
dant  tillvagag&ende  kan  val  forefalla  oss  frammande,  men 

var  under  medeltiden  ej  n&got  ovanligt;  s&  gjorde  murarne 

och  timmermannen  med  det  mystere  de  Saint  Louis,  som 

de  l&tit  Pierre  Gringore  sammanskrifva  &t  sig.  Och  sjelfva 

dramat  lagger  inga  hinder  i  vagen  for  en  dylik  styckning, 

ty  liksom  alia  medeltidsdramer  saknar  det  fullstandigt 

perspektiv,  utgor  endast  en  serie  af  scener,  lost  kedjade 

vid  hvarandra.  Sjelfva  dramat  ar  dessutom  —  s&som  har 

nedan  skall  visas  —  skrifvet  i  &tminstone  tv&  repriser,  af 
hvilka  den  aldsta  borjar  med  sjelfva  belagringen,  och  den 

senast  skrifna  (hvilken  inleder  dramat  i  dess  nuvarande 

form)  handlar  om  forberedelserna  och  g&r  tillbaka  anda  till 

engelsmannens  aft&g  fr&n  England  under  Salisburys  befal. 

Dramat  sonderfaller  s&ledes  naturligt  i  tv&  stora  afdelnin- 

gar,  och  hvar  och  en  af  dessa  ar  i  sin  ordning  uppdeladt 

i  mindre  partier  genom  storre  pauser  (pause  longue,  grande 

patcse)  och  dessa  &ter  i  mindre  delar  genom  pauses.  Det 

kunde  s&ledes  ej  mota  n&gon  sv&righet  att  af  dramat  ut- 

skara  storre  eller  mindre  scener,  lampliga  att  illustrera 

Sminnelsefesten  och  glfldja  processionens  medlemmar. 
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Dramats  affattningstid  lagger  ej  heller  n&got  hinder  i 

vagen  for  ett  dylikt  antagande. 

Hvad  manuskriptet  ang&r,  s&  kan  det  enligt  utgif- 

varnes  mening  ej  vara  skrifvet  efter  1470.  Men  som  in- 

genting  ger  vid  handen,  att  det  ar  originalmanuskriptet, 

som  ar  bevaradt,  s&  kan  stycket  jn  mycket  val  vara  forfat- 
tadt  forut. 

Vore  emellertid  Quicherarts  &sigt  rigtig,  att  dramat 

endast  i  handling  omsatt  en  annan  samtida  kalla,  le  jour- 
nal du  siege,  m&ste  det  emellertid  vara  skrifvet  omkring 

denna  tid,  ty  Le  journal  du  siege  ar  forst  forfattad  om- 
kring 1467. 

Men  Quicherart  hade  endast  sett  fragment  af  dramat, 

nar  han  falde  detta  yttrande,  och  hans  &sigt  ar  ej  h&llbar. 

Likheterna  mellan  mysteriet  och  dagboken  l&ta  till  fullo  for- 

klara  sig  deraf,  att  de  b&da  forfattarne  voro  samtida  ogon- 

vittnen  till  handelserna  och  mojligen  afven  anvandt  en  ge- 
mensam  kalla,  ett  register,  som  under  belagringen  fordes 

i  staden.  Detta  ar  visserligen  forloradt,  men  Quicherat 

har  uppvisat,  att  &tminstone  dagboken  g&r  tillbaka  till  en 

dylik  kalla. 
Olikheterna  aro  emellertid  s&  stora,  att  man  m&ste 

antaga,  att  mysterieforfattaren  ej  kant  journalen.  S&  bor- 
jar  han  sin  skildring  l&ngt  tidigare  an  dagboken,  hvilken 

endast  handlar  om  belagringen;  han  for  oss  omsevis  till 

de  b&da  lagren,  ej  som  dagboken,  hvilken  endast  skildrar, 

hvad  som  tilldrog  sig  i  staden.  Han  forbig&r  vissa  scener, 

som  dagboken  omnamner,  men  drojer  till  gengald  med 

storre  utforlighet  vid  andra,  som  denna  ej  har.  Ja  i  vissa 

fall  tyckes  till  och  med  den  storre  exaktheten  ligga  p&  dra- 
maturgens  sida.  S&  t.  ex.  har  dagboksforfattaren  beg&tt 

atskilliga  anakronismer,  nar  han  talar  om  Jeanne  d'Arcs 
ankomst  till  Chinon,  hvilket  deremot  ej  ar  fallet  med  my- 

sterieforfattaren. Namnen  pa  sarskildt  de  engelske  anfo- 
rarne  aro  r&dbr&kade  och  vanstalda  hos  b&da  forfattarne, 
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men  ej  p&  samma  satt.  Dylika  och  flera  fakta  visa  tyd- 
ligt,  att  mysteriet  ar  fullt  oberoende  af  dagboken. 

Men  dar  finnas  afven  andra  skal,  sonVgora  att  man 

m&ste  antaga,  att  dramat  ar  skrifvet  fore  1467. 
S&som  redan  namndt  sonderfaller  dramat  i  tv&  olika 

partier,  som  sakerligen  aro  skrifna  p&  olika  tider.  Och 

det  s&,  att  den  senare  delen  (frin  sidan  207  i  den  tryckta 

upplagan).  hvilken  handlar  om  sjelfva  belagringen  ar  den 

aldsta,  men  deremot  den  del,  som  borjar  mysteriet,  s&dant 

det  nu  foreligger  (sid.  1 — 206),  och  hvilken  berattar  de 

handelser  som  foreg&tt  belagringen,  efter&t  tillagts. 

Ty  bastarden  af  Orleans  ar  i  arbetets  forsta  tredjedel 

(till  sidan  207)  ofverallt  kallad  for  conte  de  Dunois,  sire 

de  Dunois,  monseigneur  de  Dunois ;  dessa  olika  benamnin- 

gar  forekomma  12  g&nger  i  denna  afdelning;  men  denna 

titel  erholl  han  forst  den  14  Juli  1439.  Och  foljaktligen 

kan  denna  del  ej  vara  forfattad  fore  detta  &r.  I  den  &ter- 
st&ende  delen  af  dramat  namnes  han  deremot  alltid  Batard 

d'Orleans  eller  helt  enkelt  Batard  \  Denna  senare  del  ar 

s&ledes  den  &ldre  och  gkr  mojligen  tillbaka  till  1435,  och 

har  kanske  redan  d&  Les  Tourelles  &tertagande  eller  n&gon 

annan  seen  af  desamma  blifvit  uppford.  Eldad  af  sina  sce- 
niska  framgingar  har  forfattaren  sedan  berattat  afven  de 

foreg&ende  handelserna.  Afven  fr&n  en  annan  synpunkt 

kommer  man  till  ungefar  samma  affattningstid  for  dramat. 

I  detsammas  senare  del  upptrader  nemligen  afven 

Gilles  de  B.ais,  en  af  tidens  storman;  det  ar  han,  som  af 

konungen  erh&ller  det  hedrande  uppdraget  att  fora  jung- 
frun  fr&n  Nantes  till  Orleans.  Men  skulle  forfattaren  verk- 

1  Petit  de  Julleville  anser,  att  hela  detta  fdrhallando  beror  derpa, 
att  kopisten,  som  afskrof  manuskriptet,  borjat  med  att  tillagga  ba- 
stardens  njTa  titel  och  sa  gyort  de  forsta  12  gangerna  han  traffado  pa 
den,  men  derefter  trottnat  och  nojt  sig  med  att  afskrifva  manuskriptet. 
Denna  fiifklaring  forefaller  dock  nagot  sokt.  Det  ar  i  hvarje  fall  egen- 
domligt,  att  han  just  trottnat,  da  han  kom  till  den  punkt,  der  sjolfva 
belagring88pelet  borjar. 

Digitized  by 



-  76  — 

ligen  ha  infort  honom  p&  detta  satt  i  sitt  drama,  om  han 

skrifvit  efter  1440?  Ty  den  27  Oktober  detta  &r  brandes 

han  i  Nantes  till  straff  for  sina  skandliga  brott,  hvilka 

fylde  hela  samtiden  med  fasa. 

Det  kan  ej  r&da  n&gon  tvekan  oin,  att  dramat  ar 
forfattadt  i  Orleans  och  af  en  innev&nare  i  denna  stad. 

Utom  den  omstandigheten,  att  manuskriptet  ursprungligen 

tillhort  orleanesaren  Petau's  bibliotek,  s&  vittnar  hela  dra- 
mat om  ett  rent  lokalpatriotiskt  intresse.  Det  ar  skrifvet 

for  att  forharliga,  ej  jungfrun,  som  har  endast  ar  en  upp- 
tradande  bland  m&nga  andra,  utan  staden  Orleans  befrielse. 

Hertigen  af  Orleans  ar  afven,  d&  han  ar  fr&nvarande  och 

f&ngen,  aldrig  glomd  af  forfattaren.  Hans  rattigheter  om- 
namnas  ofta,  och  om  de  engelska  anforarne  g&  under,  s& 

ar  det  derfor,  att  de  svikit  sin  tro  mot  honom.  Stycket 

slutar  dessutom  med,  att  jungfrun  uppmanar  stadens  inne- 
vanare  att  med  processioner  fira  befrielsen. 

Man  har  till  och  med  forsokt  att  utpeka  forfattaren. 

Sa  har  Tivier,  stodjande  sig  p&  de  mycket  stora  likheter, 

som  obestridligen  gifvas  mellan  detta  drama  och  Jacques 

Millets  Destruction  de  Troy  ansett,  att  denne  skulle  vara 

forfattaren.  Men  detta  ar  endast  en  hypotes  liksom  Vallet 

de  Virevilles  antagande,  att  forfattaren  skulle  vara  Jean 

de  Macon,  kanik  vid  kyrkan  Sainte  Croix  i  Orleans  !.  Sjelf 
skulle  jag  vilja  v&ga  annu  en  gissning,  fast  kanske  lika 
litet  h&llbar  som  dessa  bada. 

Om  man  nemligen  med  full  visshet  kunde  saga, 

att  det  var  en  del  af  detta  mysterium,  som  143B  uppfor- 
des  i  Orleans,  s&  kunde  man  sa  godt  som  anse  sig  vara  i 

besittning  af  forfattarenamnet.  Ty  i  stadens  rakenskaper 

for  detta  &r  aro  s&som  entreprenorer  for  spelet  namnda 

en  vagnmakare,  Guiliaume  och  Michelet  Filleul,  utan  titel;  • 

Petit,  Mystere,  II  p.  582. 
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denne  siste  bor,  enligt  den  vanliga  formen  for  dylika  med- 

delanden,  hafva  varit  forfattaren  for  detta  &rs  spel. 

Hvem  som  nu  an  forfattadt  detta  drama  —  poet  i 

hogre  mening  var  han  icke.  Fjortonhundratalet  ar  vis- 
serligen  i  literart  afseende  ett  af  de  mest  sterila  i  den 

franska  vitterhetens  historia;  det  ar  de  nyktra  allegorier- 

nas  och  de  konstiga  klingdikternas  tid.  Men  forfattaren 

till  mystere  du  siege  d'Orleans  st&r  i  poetisk  kraft  och 
formell  beg&fning  snarare  under  an  ofver  medelm&ttet. 

Hans  stil  ar  sprod  afven  i  gramatikaliskt  afseende1,  ver- 

sifikationen  2  knagglig  och  ordvalet  farglost.  Hans  fantasi 
ar  nykter  och  torrt  forst&ndig,  och  derfor  lyckas  han  ocks& 

minst,  dels  i  de  komiska  scener,  som  representeras  af  de 

tv&  gascognarnes  utmaning  af  engelsmannen  till  envig, 

dels  i  de  patetiska  scener,  som  forsigg&  i  himmelen.  I  de 

forra  saknas  det  uppsluppna  lynnet,  i  de  senare  den  poesi, 

det  ljufva  behag,  som  ofta  s&  fordelaktigt  utmarker  dylika 

taflor  i  Miracles  de  Notre  Dame.  Hans  styrka  ligger  der- 

emot  i  att  noggrant  &tergifva  scenerna  ur  det  verkliga 

lifvet,  r&dsforsamlingarne  och  krigsbilderna,  och  han  gor 

det  med  klar,  om  ock  ej  djup  uppfattning  af  karaktererna, 

utan  all  romantik  (handelserna  l&go  honom  ju  afven  s& 

nara),  men  ocks&  utan  alia  ofverdrifter  och  utan  allt  falskt 

patos.  Man  marker  det  kanske  ingenstades  tydligare  an  i 

hans  framstallning  af  jungfrun;  hon  ar  den  enkla  landt- 

flickan,  i  hvars  ord  visserligen  ingen  hog  stamning  tonar, 

men  en  stilla  tillforsigt  om  hennes  gudomliga  sandning. 

Man  kan  ej  annat  an  forv&nas  ofver,  att  forfattaren 

ej  n&gong&ng  fttminstone  funnit  lifligare  farger,  ty  allt  ty- 

der  ju  p&,  att  han  varit  &syna  vittne  till  m&nga  af  dessa 

1  Se  inlednincren  till  dramat,  p.  XXXVII  ff. 
1  Dramat  ar  skrifvet  pa  attastafviga  verser  med  korsrim,  ofta  for- 

delade  i  strofer  pa  atta  rader;  har  och  der  forekomma  afven  andra  vers- 
slag  t.  ex.  trioletter. 
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tilldragelser,  som  han  skildrar  med  s&dan  patriotisk  han- 
forelse. 

Det  var  ett  djerft  och  lyckligt  grepp  som  forfattaren 

gjorde,  d&  han  valde  en  samtida,  historisk  handelse  till 

amne  for  sitt  drama.  Afven  om  dylika  belagringsspel  forut 

uppforts  under  form  af  mysteres  mimes,  och  om  vi  ocks& 

kunna  skymta  de  yttre  omstandigheter,  hvilka  S&  att  saga 

tvingade  pennan  i  hans  hand,  s&  forringar  detta  i  ingen 

m&n  hans  fortjenst. 
Om  dramats  historiska  trohet  vittnar  v&l  intet  battre 

an,  att  man  ansett  det  for  endast  en  omskrifning  af  den 

ofvannamnda  journal  du  si£ge.  Man  behofver  endast  lagga 

marke  till  den  noggrannhet,  som  han  iakttager  vid  han- 

delsernas  kronologiska  gruppering,  eller  genomg&  n&gra  af 

de  scenanvisningar,  i  hvilka  han  tecknar  de  platser,  der 

handelserna  tilldraga  sig,  for  att  sedan  folja  honom  med 

fortroende.  I  m&nget  afseende  eger  dramat  ocksi  en  kallas 

varde.  Mdngen  g&ng  for  han  oss  narmare  handelserna  an 

n&gon  annan  samtida  skildring.  Hvilket  trovardigt  lif  hvi- 
lar  t.  ex.  ej  ofver  den  seen,  der  jungfrun  fr&n  stadens 

murar  harangerar  engelsmannen ! 

Till  sin  art  p&minner  detta  drama  narmast  om  mira- 

kelspelet,  men  visar  deremot,  markvardigt  nog,  ej  sp&r  af 

inflytande  fr&n  moraliteten.  Afven  i  detta  drama  spelar 

ju  himmelen  med,  men  endast  helt  episodiskt. 

Det  behofver  naturligtvis  ej  sagas,  att  dramat  rjonmer 

allt  for  m&nga  obetydliga  scener,  att  kompositionen  ar  helt 

kronologisk  och  alldeles  saknar  perspektiv.  Detta  ar  ju 

vanliga  ting  i  medeltidsdramat.  Men  de  framstalda  sce- 
nerna  aro  dock  med  smak  valda  och  anordningarne  inom 

dem  vittna  om  betydlig  kompositionstalang,  s&som  afven 

torde  framg&  af  de  har  nedan  citerade  scenerna. 

Sjelfva  karnan  i  dramat  utgores  af  Orleans  belagring, 

men  det  borjar  redan  tidigare  med  det  krigsr&d,  hvilket 

Salisbury,  den  engelske  anforaren,  h&ller  med  sina  gene- 
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raler  i  England.  I  detta  kungor  han  sin  afsigt  att  fore- 

taga  en  ny  expedition  till  Frankrike  for  att  helt  under- 

kufva  detsamma  genom  Orleans  intagande,  den  enda  stad, 

som  annu  ej  befinner  sig  i  Engelsmannens  v&ld.  Flot- 

tan  ligger  redan  fardig  till  afsegling,  trumpeterna  ljuda, 

haren  inskeppar  sig,  landar  i  Touques  och  beger  sig  deri- 

f  r&n  till  Rouen .  Man  sammantraf  f  ar  med  her tigen  af  Som- 

merset  och  Talbot,  de  engelska  anforarne  i  Frankrike,  och 

efter  h&llet  krigsr&d  t&gar  man  vidare  till  Chartres.  Har 

i  Chartres  bor  en  beromd  astrolog,  maitre  Jehan  des  Boil- 

Ions,  som  Salisbury  f&r  lust  att  r&dfr&ga  om  sina  kom- 
mande  oden.  En  budbarare  afsandes  till  honom  och  efter 

mycket  trugande  liter  han  form&  sig  att  komma.  Den 

engelske  anforaren  och  Lord  Glasdale  g&  honom  derp& 

till  motes,  forkladda  till  b&gskyttar  for  att  vara  okanda 

for  sp&mannen.  Sedan  ofliga  hoflighetsbetygelser  utbytts, 

tillfr&gas  han,  om  Engelsmannen  bora  belagra  Orleans. 

Maitre  Jehan  svarar  med  g&tfulla  ord,  hvars  dubbla  me- 

ning  dock  ej  forst&s  af  de  b&da  fr&gande  \ 

On  dit  bien  qu'on  y  vieult  aller, 
Et  mectre  le  siege  dovant; 

Mais  je  n'en  vouldroys  point  parler 
A  personne,  ne  tant,  ne  quant; 
Car  pour  quoy  inconvenient 
Venir  a  aucuns  en  pourroit, 
Dont  il  ne  seroit  pas  content. 
Lessons  le  moustier  la  oil  il  est. 

Hans  skarpa  siareblick  har  redan  sett,  att  belagrin- 

gen  af  Orleans  skall  blifva  dem  b&da  forderflig.  S&  fr&- 

•gar  Salisbury  vidare: 

Maistre  Jehan,  mais  en  conscience. 
De  mon  cas  et  de  ma  personne, 
Se  je  y  vois,  quelle  esperance 
Y  presumez  vous,  malle  ou  bonne? 
Voua  savez  qu'on  s'abandonne 

1  p.  53-62. 
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Plus  hardyment,  quant  on  est  seur 
Ainsi  que  fortune  lc  donne, 

Quant  il  advient  qu'on  a  bon  eur. 

Maistre  Jehan  le  regarde,  et  hoche  la  teste  et  dit: 

II  n'est  nully  si  grant  seigneur 
Qui  ne  puisse  bien  varyer, 

Ny  n'est  point  si  bon  devyneur 
Qui  en  peust  justement  jugier; 

Je  n'y  saiche  que  chose  honneste, 
Ne  vostre  corps  point  en  dangier 
Mais  que  vous  gardez  vostre  teste. 

Derp&  fr&gar  Grlasdale: 

Mais  de  moy,  par  vostre  semblance 
Se  je  y  vois,  que  presumez  vous? 

Maistre  Jehan. 
Bien  et  bonne  esperance, 
Et  matiere  de  bon  propoux; 
Que  vous  ne  morrez  point  de  coux 
De  canons  ne  de  ferrement. 

Glasdale. 
C'est  dont  k  mon  lit,  a  repoux? 

Maistre  Jehan. 
Ne  sans  seigner  aucunement. 

Glasdale. 

J'en  ay  grant  resjoyssement, 
Beau  sire,  et  vous  en  remercye. 
Suis  &  vostre  commandement. 
Et  le  seray  toute  ma  vie. 

Maistre  Jehan. 
Quelque  chose  que  je  vous  dye, 

N'y  prenez  point  grant  asseurance; 
Mieulx  vous  vauldroit  n'y  aller  mie, 
Car  tout  guerre  gist  en  doubtance. 

Salisbury. 
Maistre,  j'ay  bonne  esperance, 
Et,  mais  que  soyons  retournez, 
Nous  aur  ons  a  vous  cougnoissance. 
Desoremais  nous  gouvernerez, 
Et  sommes  tous  habandonnez 

A  suyvre  vos  enseignemens. 
Maistre  Jehan. 

Dieu  vous  vueille  bien  ramener; 
Mais  je  ne  sauroie  dire  quant. 

Et,  pour  vostre  cas  abreger, 
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Salisbury 
Adieu,  maistre  Jehan  des  Boillons, 
Nous  vous  reverrons  briefvoment. 

Maistre  Jehan 

Adieu,  mes  enflans. 
Glasdale 

Adieu  dont. 
Salisbury 

Adieu,  maistre  Jehan  des  Boillons, 
En  brief  temps  Nous  vous  reverrons. 

Maistre  Jehan 
Gardez  vous,  enffans,  saigement. 

Glasdale 
Adieu,  maistre  Jehan  des  Boillons. 
Nous  vous  reverrons  brefvement. 

I*ut8  s*en  vont  rians. 

Slutet  af  denna  seen,  citeradt  utan  forkortning,  kan 

gifva  en  forestalling  om  den  omstandlighet,  med  hvilken 

forfattaren  bemodar  sig  att  i  sin  skildring  gifva  afven  de 

obetydligaste  bagateller,  s&som  har  de  g&ng  pi  g&ng  upp- 

repade  afskedshelsningarne.  Det  ar  denna  brist  p&  per- 

spektiv  i  det  stora  och  lilla,  som  ar  orsaken  till  detta  och 

andra  jattedramers  valdiga  omf&ng. 

Men,  bortsedt  harifrSn,  ar  denna  seen  ej  utan  sitt 

intresse  och  sina  fortjenster.  Oni  man  namligen  erinrar 

sig,  att  medeltidspubliken  viste,  att  Salisbury  i  borjan 

af  Orleans  belagring  fick  hufvudet  afskjutet,  och  att  Glas- 

dale drunknade  i  Loirefloden  vid  en  af  stormningarne  (7 

Maj),  sa  kan  man  ej  s&ga  annat  an,  att  denna  seen,  der 

Maistre  Jehan  i  mystiska  ord  och  vandningar,  hvilka  for- 

st&s  af  SskSdarne,  men  ej  af  de  b&da  krigarne,  som  bortga 

skrattande,  ar  synnerligen  verkningsfull,  och  att  karakte- 

rerna  ej  aro  ilia  tecknade.  Den  ar  spelbar  afven  pi  en 
modern  seen. 

Scenen  forflyttas  nu  till  Orleans,  dit  ryktet  om  en- 

gelsniftnnens  ankomst  redan  hunnit.    Man  beslutar  att  for- 
svara   staden  till  det  yttersta  och  vidtager  strax  nodiga 

atgarder.     Forstaderna    p&    venstra   Loirestranden  rase- 
ras.    Under  tiden  framrycka  engelsmannen  och  harja  i 

6 
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trakten;  de  plundra  och  forstora,  foljda  af  prestens  forban- 

nelser,  kj-rkan  Notre  Dame  de  Clery.  Det  kommer  till 

sammandrabbning  mellan  engelsmannen  och  Orleans  inne- 

v&nare  framfor  fftstet  Les  Tourelles.  Nasta  dag  forsoka 

engelsmannen  en  stormning,  och  innevAnarne  forsvara  sig 

hjeltemodigt. 

Har  ett  par  scenanvisningar,  hvilka  battre  an  n&got 

annat  torde  gifva  en  forestallning  om  stridens  art: 

Puis  1  ceulx  d'Orleans  sauldront  en  armes  an  devant,  et  sonnera 

le  beflfroy  et  cryront  a  Vurme!  D\m  couste*  et  d'autre,  canons,  trom- 
petes;  et  en  y  aura  beaucoup  mors  d'un  couste  et  d'autre;  et  a  la  fin. 
se  reculleront  les  Francois  en  leur  boulvart  fait  de  fagotz  et  de  terre 
devant  les  Tourelles. 

S8  foljer  sjelfva  hnfvudangreppet 

Puis  tout  va  en  armes  sur  le  pont  et  dedans  les  Tourelles,  et  au 

boulart  grant  force  gens  d^armes  et  tons  les  seigneurs  dessus  nommez. 
Puis  dit  Sallebry: 

Qa,  messeigneurs,  l'eure  est  venue, 
II  est  dix  heures  proprement. 
Que  trois  mille  saillent  en  rue. 
Pour  le  premier  commancement; 
Puis  apres  et  consequamment 
Quatre  autres  mille,  qui  yront 
Prapper  tres  vigoreusement, 
Qui  les  premiers  refraichiront. 
Et  pi  us  apres,  se  nous  voyons 

Qii'  ayez  forte  resistenee. 
Nous  mesmes  nous  y  mectrons 
Incontinant,  k  grant  puissance. 

Or  bus,  messeigneurs,  qu'on  comiuance, 
Et  criez  pour  les  espoucnter; 
Puis,  ce  pendant,  par  ordonnanee 
Je  feray  trom petes  sonner. 

Alors  grant  nombre  des  Anglois  ferront  un  cry:  a  Tarme!  a  l'as- 
sault!  Saint  Georg!  et  enteront  pres  du  bouloart  dedanz  les  fossez.  a 
lances,  traict  et  baches.  Puis  ceulx  de  la  ville  pareilleincnt  cryront 
k  Tarme!  a  l'assault!  dedans  la  ville  et  sauldront  a  grant  puissance  pour venir  secourir  les  Tourelles  et  bouloart..  Et  les  femmes  grant  force 
apporteront  de  la  ville  au  bouloart  sceaulx  plcins  de  gresse,  huilles,  cen- 
dres,  chaulz,  sacles  boullant  et  fumier;  et  les  gens  d'arines  les  gecteront 

a p.  86. 
p.  93. 
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sur  les  Anglois;  et  gecteront  chausses  trappes,  que  les  auront  apportees 
les  femmes,  ot  y  aura  grant  bataille  main  a  main  audit  bouloart  et  grant 

fait  d'armes.  Et  sonnera  le  baffroy  de  la  ville  sans  cesser  durant  Tas- 
aault.  Et  y  aura  des  Anglois  gectez  par  terre  de  dessus  le  dit  bou- 

loart mors  grant  quantity,  et  des  Francois  pareillement,  qu'on  portera 
mors  par  sus  le  pont  on  la  ville.  Puis  cessera  la  bataille  et  sonnera  on 

nne  rctraicte  quo  Irs  Anglois  se  retrayeront  et  n'auront  point  gaigne" lo  dit  bouloart. 

Trots  allt  m&ste  fransmannen  emellertid  uppgifva  b&l- 
verken  och  les  Tourelles.  Men  en  mirakulos  handelse  lifvar 

deras  sjunkna  mod.  Maist-re  Jehaivs  spSdom  om  Salisbury 

gar  i  fullbordan.    Scenen  ar  i  fastet  Les  Tourelles  1 : 

Et  pins  dit  Glasidas  (Glasdale)  a  Sallebry  (Salisbury)  a  la  fenestre 
des  Tourellos,  quo  chascun  le  pourra  bien  voir. 

Glasdale 
Tr£s  noble  conte  Sallebry, 
Vonez  voir  a  costo  fenestre. 
James  ne  fustes  en  party 
Qui  vous  fut  plus  plaisant  a  ostre; 
Regardez  a  destre  a  senestre, 
Ne  fut  jamais  plus  gente  place, 

C'ost  comme  ung  paradis  terrestro, 
Et  aussi  comme  un  lieu  de  grace  .  .  . 

Och  donna  plats,  sager  han  vidaro.  ar  nu  odor.  Ni  haller  dessa 
innevanaro  fangna  som  i  en  bur,  och  det  beror  pa  or,  om  do  skola  lefva 
oiler  do. 

Dot  skul le  vara  stor  skada  att  doda  dem,  svarar  Salisbury,  der 
ban  star  i  fastningsfonstret  och  later  ogat  ofverfara  den  fruktbara  nej- 
don,  hollro  skullo  jag  vilja  att  de  g&fve  sig: 

Mais  je  croy  qu'i  n'en  ferront  rien, 
Par  quoy,  morir  les  feray  et  pendro. 
Tous  ceulx  qui  sont  leans  dedans, 
Et  lours  femmes  et  leur  enffans. 

Ja  person  ne  n'espargneray, 
Quo  tant  qu  i  sont,  potis  et  grans, 

Du  tout  a  I'espe'e  je  mecteray. 
Han  bar  oj  viil  talat  till  slut,  f6rran  hamdon  ar  iifver  honom,  ham- 

don  for  att  han  brutit  sitt  lofte  till  bastarden,  hamdon  for  att  han 
plnndrat  Notre  Dame  de  Clery.  ty: 

Lors  sortira  ung  Canon  dUine  tour  nommee  Nostre  Dame,  qui  vi- 
oiidra  lo  fiappor  parmy  la  moictie  de  la  teste,  en  la  joue.  et  lui  cre- 
vora  ung  ooil.    Puis  rherra  tout  k  Tenreverse,  et  Glasidas  le  cuidera 

0 

1  p.  119  ff. 
* 
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relever.  Et  y  a  pause  de  trompetes;  —  et  font  grans  admiracions  les 
Engloig  estant  aux  Tourelles,  qui  auront  vou  le  coup. 

Nar  man  sedan  undersoker  Notre  Dametornet,  finner 

man,  att  den  kanon,  hvars  skott  dodat  fiendeanforaren,  g&tt 

af  utan  mensklig  hjelp.  Och  hari  se  de  belagrade  ett 

tecken  p&  att  Gud  &r  med  dem. 

Hela  denna  situation  ar  ej  tankt  iTtan  storhet;  skada 

blott,  att  der  ej  ar  den  ratta  flygten  och  fargen  Ofver  orden. 

Talbot  emottager  nu  ofverbefalet.    Emellertid  sander 

konungen  bastarden  af  Orleans  till  undsattning,  och  han 

lyckas  obemarkt  af  engelsmannen  inkomma  i  staden.  Man 

finner  nu  nodigt  att  forstora  afven  forstader  och  kyrkor  pA 

hogra  Loirestranden.  Men  engelsmannen  borja  blifva  otAliga 

—  belagringen  har  fortg&tt  sedan  den  12  Oktober,  man  rak- 

nar  redan  den  3  Jan.,  och  annu  tycks  staden  ej  vilja  gifva 

sig.    Det  kommer  till  strid  p&  hogra  stranden,  och  frans- 
mannen  kastas  med  forlust  tillbaka  i  staden.    Trots  det 

att  amiral  de  Culan  lyckats  med  nya  forstarkningar  in- 

triinga  i  staden,  tillbakasl&s  dock  g&ng  p&  g&ng  fransman- 

nens  anfall.    Man  afsander  nya  budbarare  till  konungen 

med  anmodan  om  hjelp.  Charles  vander  sig  i  bon  till  Gud, 

och  nu  foljer  en  af  dessa  scener  i  himmelen,  som  redan 

aro  oss  bekanta  ur  fjortonde  arhundradets  mirakel  1 :  Jung- 
frun  inl agger  sin  forbon  for  konungen  och  fransmannens 

och  Orleans  skyddshelgon  Saint  Euvertre  och  biskopen  af 

Orleans,  Saint  Aignan,  understodja  hennes  begaran;  men 

Gud  ar  i  borjan  obeveklig,  ty  fransmannen  hafva  vandt  sitt 

hjerta    ifr&n  honom  och  aro  forsjunkna  i   olydnad  och 

laster;  slutligen  l&ter  han  dock  ofvertala  sig,  och  Michael 

sandes  till  Jeanne  d'Arc  —  ty  det  ar  hon,  som  skall  radda 
Frankrike.    Han  finner  henne  vaktande  sin  faders  fAr  och 

syende  p&  ett  linneklade: 

1  p.  2G4.  Under  denna  seen  i  himmolen  apelas  pa  org:verk,  B&som 
man  kan  ae  af  acenanvisningen  for  foljande  seen:  pose  d'orgues  (p.  273); 
den  vanliga  musikon  ar?  sasom  ju  ocksa  iir  lampligt  i  ett  bataljBtycke, 

trumi^eter.  m 
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Jeune  pucelle  bien  e urease, 

Le  Diea  du  ciel  vers  vous  m'envoye, 
Et  ne  soyez  de  rien  peureuse, 
Prenez  en  vous  parfaicte  joyo. 

Dieu  vous  raande,  c'est  chose  vraye, 
Que  y  vieuilt  estre  avecque  vou9,  .  .  . 
Sa  voulonte  et  son  plaisir 
Est  que  vous  aillez  a  Orleans 
Pour  en  fairo  Anglois  saillir 
Et  lever  le  siege  devant  .  .  . 

Jungfrun  gor  invandningar: 

Mon  bon  seigneur,  que  dictes  vous? 
Vous  me  faictes  trop  esbaye: 
Cecy  ne  vient  point  a  propoux, 
En  oe  je  ne  scay  que  je  die. 

Moy,  povre  pucelle,  ravye 
Des  nouvelles  que  vous  me  dictes, 
Sachez,  je  ne  les  en  tend  mie, 
Que  y  me  sont  trop  auctentiques. 
Je  ne  vous  pourroye  respondre 
Ainsi,  moy,  povre  bergerete, 
Vous  qui  cy  me  venez  semondre. 
Comme  une  simple  pucelete, 
Gardant  es  champs  dessus  Terbete 
Les  povres  bestes  de  mon  pere 
Une  jeune  simple  fillete, 
Vous  dis  sont  a  mon  bien  contraire  .  .  . 
En  armes  je  ne  me  congnois  . .  . 

Et  en  moy  n'est  pas  la  puissance. 

Och  engeln  svarar  henne: 

Fille.  accomplissez  la  chose, 
Et  Dieu  sera  avecque  vous 
Qui  vous  gardera,  comme  une  rose, 
De  polucion  contre  tous. 

Emellertid  beger  hon  sig  strax  till  Baudricourt  och 

ber  honom  fora  sig  till  konungen.  Han  vagrar  forst,  men 

vid  en  fornyad  begaran  ger  han  sitt  samtycke,  och  jung- 

frun ifores  rustning,  anlander  till  hofvet,  sattes  p&  itskil- 

liga  prof  (deribland  det  bekanta,  att  hon  strax  igenkan- 

ner  konungen);  slutligen  erkanner  man  hennes  gudom- 
liga  sandning  och  skickar  till  kyrkan  St.  Catherine  de 
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Fierbois  for  att  hemta  den  varja,  hvilken  der  ligger  och 

vantar  p&  hemic.  Fran  Blois  skickar  hon  ett  bref  till  Tal- 

bot, uppmanande  honom  att  draga  sig  tillbaka  med  sin  a 

trupper  —  men  brefvet  uppfattas  endast  som  en  forolamp- 

ning,  och  hiirolden  kastas  i  fangelse.  —  Till  Orleans  kom- 
mer  underrattelse,  att  jungfrun  ar  pa  vag  med  undsattning. 

Med  bastard  en  af  Orleans  i  spetsen  t&gar  man  ut  for  att 

mottaga  henne,  och  vid  fackelsken  holler  hon  sitt  intag  i 

staden.  Fran  stadens  murar  talar  hon  derpa  till  de  en- 
gelska  anforarne  och  soker  forma  dem  att  godvilligt  aftaga : 

Glasidas,  puissant  capitaine, 
Et  vous  tous  autres  grans  seigneurs, 
Qui  prenez  et  avez  tant  peine 
En  grans  travail  et  grans  labours, 
Dclesser  vous  fault  ces  erreurs 
Et  en  vos  pays  retourner, 
Sans  est  re  plus  detracteurs, 
Ne  plus  icy  ne  sejournez. 
Saichez  que  je  suis  cy  venue 
De  par  Dieu,  qui  est  tout  puissant, 
Vous  dire  que  nulle  tenue 
Ne  faciez  plus  ne  tant  ne  quant. 
Levez  le  seige  ineontinant 
Sans  plus  y  commectre  de  guerre, 
Et  vous  en  allez  de  present 

En  vostre  pays  d'Angleterre. 
En  France  vous  n'avez  nul  droit 
Ne  ne  vous  compete  nullement; 

C*eat  au  daulphin,  qui  a  le  droit 
A  avoir  le  gouvernement. 
Par  droit  et  par  vray  jugement, 
Luy  appartient  la  fleur  de  liz. 
Si  vous  en  allez  vistement 
Et  delessez  tout  son  pays. 
Et  se  ainsi  ne  voulez  faire, 
Je  suis  celle  pour  vous  conibatre, 
Et  morez  tous  de  mort  amere. 

Ne  pensee  point  eu  rien  rabatre, 
Que  je  suis  seulle  contre  quatre, 
Et  ung  seul  en  combatra  dix. 
Ne  vous  lessez  donques  point  batre. 
Et  entendez  bien  a  mes  dis. 
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Men  Glasdale  och  do  andra  anforarne  svara  henne, 

den  gudasanda,  endast  med  skymford: 

Toy,  faulce,  truande,  vachiero, 
Comment  ose  tu  cy  venir, 
Orde,  tres  villaine  sorciere, 
Nous  dire  nostre  deplaisir? 
Par  le  sang  Dieu,  te  feray  morir 
Et  on  ung  feu  ardre  et  bruller; 

Nul  no  t'en  pourra  garautir, 
Dont  t'es  volu  ainsi  parler. 

Fauquemberge 
Fille,  tu  es  bien  oultrageuse 
Et  bien  folle  demonyacle, 
Bien  enragee  et  maleureuse 
De  voloir  tenir  tel  cenacle. 
Tu  cuides  dont  faire  miracle 
Pour  croire  en  tes  diz  et  clameurs? 
Mais  va  ailleurs  vendre  triacle; 
Nous  ne  soinmes  pas  enchanteurs. 

Le  sire  de  Molins. 

Va  garder  tes  brebiz  et  bestes 
En  Barois,  avecques  ta  mere; 
Les  Francois  a  tes  diz  s'arrestcnt, 
Cost  qu1  i  ne  savent  plus  que  faire. 
Dezelau,  dezelau,  bergiere! 
Tu  pense  garder  tes  motons; 
Y  te  fault  une  panetiere 
Ainsi  comme  les  autres  out. 

Bailli  d'Esvreux. 
Et  comment  n'as  tu  point  de  honte, 
Garce,  toy  armer  contre  nous? 
Veuls  tu  devenir  due  ou  conte 
Ou  baron,  quel  est  ton  propoux? 
Quant  ce  viendra  a  donner  coups, 
Se  tu  te  trouves  en  meslee, 

Je  parise  que  mau  repoux 
Tu  auros  et  maise  nuytee. 

La  Pucelle 

Vous  me  dictes  beaucoup  d' injure, 
Messeigneurs,  et  avez  grant  tort; 
Mes  par  saison  et  par  droiture 
Vous  en  endurrez  desconfort. 
Vous  vous  boutez  tous  en  effort 
De  moy  voloir  injuryer; 
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Mes  vous  lc  comparrez  si  fort 
Quo  Tcure  vous  en  maudircz. 

Glasdale. 
Tu  es  une  putin  prouvee, 
Je  lo  scay  voritableinont. 
Telle  tu  os  ot  reputee; 
Chascun  le  scet  ccrtainoiuciit. 

La  Pucelle. 
Vous  avez  inonti  faulsoiiient, 
Ord,  vilaiu  paillart,  Glasidas! 
In  fame!  lnaloiironsemeut 
Avant  douze  jours  tu  morras. 

Fransmannen  atertaga  emellertid  fastet  Saint  Loup. 

Derefter  beslutes,  trots  motstand  fran  flera  af  eheferna,  ett 

utfall,  och  engelsmannen  drifvas  tillbaka.  Nasta  dag  bemak- 

tigar  mk.n  sig  lets  Tourelles,  och  nu  besluta  engelsmannen 

att  upphafva  belagringen.  Orleans  innevanare  frambara  sina 

tacksagelser  till  jungfrun  for  sin  befrielse,  men  hon  ger 

Gudi  aran.  Hon  beger  sig  nu  till  konungen  for  att  for  a 

honom  till  kroningen  i  Reims.  Dessforinnan  m&ste  emel- 

lertid staderna  langs  stranderna  af  Loire  befrias,  och  jung- 

frun Stager  sig  afven  detta.  Hon  intar  Jargeau,  tvingar 

engelsmannen  att  uppgifva  Beaugency  och  sl&r  dem  fram- 
for  Patay.  Anyo  intagar  hon  i  Orleans,  der  hon  under 

jubel  och  tacksamhetsbetygelser  emottages  af  innvanarne, 

hvilka  hon  i  ett  l&ngt  tal  aftackar,  p&  samma  gang  hon 

kungor,  att  hon  nu  amnar  bege  sig  till  konungen  for  att 

fora  honom  till  kroningen  i  Reims.  Dramat  slutar  med 

foljande  yttrande  af  jungfrun,  hvilket  visar,  i  huru  nara 

forening  detta  sk&despel  star  med  de  fester,  som  firades  i 
Orleans  till  &minnelse  af  stadens  befriande: 

Si  vous  encharge  faire  processions 
Et  louer  Dieu  et  la  vierge  Marie, 
Dont  par  Anglois  na  point  este  ravio 
Vostre  cite  ne  voz  possessions. 
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2)  L'Istoire  de  la  Destruction  de  Troye  la  grant  \ 

Man  kanner  ej  till  nagot  uppforande  af  foreliggande 

drama,  deremot  fraingar  det  med  tillracklig  tydlighet 

af  dess  byggnad,  att  det  skrifvits  for  att  spelas.  Det 

valdiga,  af  27,984  verser  best&ende  dramat,  sonderfaller 

nemligen  i  fyra  journees,  hvilka  hvardera  aro  delade  i 

tv&  afdelningar  genom  en  jmme  pour  dinner.  Dessutom 

vimlar  stycket  af  noggranna  scenanvisningar  och  uppgif- 

ter  om  de  olika  instrument,  som  skola  spelas.  Hvad  ut- 

styrseln  betraffar,  ar  det  om  mojligt  annu  praktfullare  an 

Mysterc  da  airy  a  d' Orleans.  Talrika  processioner  af  greker 
och  trojaner  draga  an  till  hast,  an  till  fots  ofver  scenen 

vid  musik  af  olikartade  instrument.  Fartyg  fara  fram 

och  tillbaka  mellan  Greklands  kuster  och  Troja.  Mauso- 

leer  ofver  fallna  hjeltar  uppbyggas  infor  &sk&darnes  ogon, 

och  afven  den  beromda  trahasten  visar  sig.  Dramat  ar 

s&ledes  ett  verkligt  utstyrselstycke,  hvilket  genom  sina 

vexlande  sk&despel  val  varit  vardigt  att  illustrera  en  kung- 

lig  fest.  Och  om  afven  m&nga  af  dessa  dekorativa  till- 

stallningar  ej  pa  medeltidscenen  fatt  ett  fullt  askadligt 

utforande,  sa  maste  ensamt  musiken  och  dragternas  bro- 

kiga  prakt  hafva  varit  af  stor  verkan.  Far  man  doina 

efter  de  illustrationer,  som  pryda  den  aldsta  tryckta  upp- 

lagan  af  Jacques  Milets  drama,  och  afven  efter  vissa  stal- 

len  i  sjelfva  texten,  s&  har  det  tydligen  varit  forfattarens 

afsigt,  att  i  driigterna  &stadkomma  n&got  grekiskt.  Detta 

1  Lattast  tillgaugliga  text:  L'Istoire  de  la  Destruction  de 
Troye  la  grant e.  Autographische  Vervielfaltigung  des  der  Konigl. 
Bibliothek  zu  Dresden  gehdrigen  Exemplars  veranstaltet  von  E.  Stengel. 
—  For  vidare  biblio^rafi  se  Petit,  Mysteres  II  p.  569.  —  Dessutom: 
Joly  A.,  Benoit  de  Saiute-More  et  le  roman  de  Troie  1— II.  Paris  1870 

— 71.  #  W under,  C  ,  Ueber  Jacques  Milets  Destruction  de  Troye.  Leipzig 
1868.  Meybrinck,  E.,  Die  Auflfassung  der  Antike  bei  Jacques  Milet 
Guido  de  Coluiuna  und  Benoit  de  Sainte-More.  (Ausg.  &  Abhandl.  aus 
dem  Gebiete  d.  rom.  Philologie.   Heft  LIV)  Marburg  1886. 
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har  nu  visserligen  ej  lyckats  lionom  pa  grand  af  bristande 

kunskap  ora  antiken,  men  ett  frammande  och  exotiskt  in- 

tryck  maste  dessa  dragter  liafva  gjort,  lialft  medeltida  och 

halft  antika  som  de  aro;  i  stil  med  de  kostymer,  i  hvilka 

vi  se  renassansens  malare  framstalla  personer  ur  den  he- 

liga  historien. 

Forfattaren  till  detta  drama  var  Jacques  Milet  (eller 

Millet,  ty  bada  stafsatten  forekomma),  af  sin  samtid  hogt 
flsattad  och  staid  vid  sidan  af  broderna  Greban.  Han  var 

fodd  1425  i  Paris,  der  bans  foraldrar  tillhorde  det  formogna 

borgarestandet.  Sedan  han  forst  studerat  i  Paris  och  der 

blifvit  maitre  es  arts,  drog  han  till  Orleans,  hvarest  han 

egnade  sig  &t  juridiken.  Det  var  har,  som  han  den  2  Sep- 
tember 1450  p&borjade  sitt  drama,  och  efter  tv&  &r  lag 

det  fardigt  fr&n  hans  hand.  Utom  dramat  lar  han  afven 

forfattat  den  latinska  grafskrift,  som  finnes  inristad  pa 

Agnes  Sorels  graf  i  kyrkan  i  Loches.  Annu  ung  dog  han 
1466\ 

Att  doma  efter  de  m&nga  manuskript  och  upplagor, 

som  finnas  kvar  af  dramat,  och  de  m&nga*  loford,  som  sam- 
tida  forfattare  slosa  pa  honom,  maste  han  hafva  varit  fli- 

tigt  last.  Sv&rare  ar  att  besvara,  om  detta  stycke  nagon- 

sin  uppfarts;  men  troligen  ga  de  Trojadramer,  som  under 

femtonhundratalet  spelades,  tillbaka  till  Milets  drama.  I 

sin  ursprungliga  form  har  det  visserligen  varit  ospelbart  pa, 

hotell  de  Bourgognes  seen  med  dess  inskrankta  utrymme, 

men  mojligen  var  det  en  bearbetning  af  detta  drama, 

som.  1578  spelades  der.  Annu  sa  sent  som  1613  uppfor- 
des  i  Draguignan  en  Destruction  de  Troye  i  tv&  journees 

Rigal 3  anser,  att  Hardy  anvandt  Milets  drama  vid  for- 

fattandet  af  sin  tragedie  La  mort  d'AcMlle,  ett  antagaude, 
som  forefaller  mycket  sannolikt,  ty  den  handelse,  hvilken 

1  Petit,  Mysteres.  I,  p.  315. 
1  Petit,  Mysteres.  I,  p.  44fJ. 
3  Eigal,  Alexandre  Hardy,  p.  315  if. 
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der  framstalles  (Achilles  fallande  offer  for  sin  karlek  till 

Polyxena)  tillhor  uteslutande  den  medeltida  sagokretsen 

och  gar  ytterst  tillbaka  till  Dares  Phrygius  franistallning, 

hvilken  ej  kunde  vara  Hardy  lattare  tillganglig  an  genom 
Milets  drama. 

Foreliggande  mysterium  erbjuder  ej  s&  f&  likheter 

med  My  store  du  siege  d' Orleans.  B&da  aro  af  samma  jatte- 
omfang  och  franistalla  hufvudsakligen  krigscener.  Afven 

i  scenanvisningarna  finnas  m&nga  dfverensstammelser;  hos 

Milet  aro  de  kanske  n&got  mera  detaljerade,  ty  han  bru- 

kar  gifva  anvisningar  om,  p&  hvad  satt  man  skall  &stad- 

komma  hans  sceniska  effekter  —  dessa  secrets,  for  hvilka 

medeltiden,  trots  sitt  ioga  utvecklade  teatervasende,  hade 
s&  stor  forkarlek. 

Det  ar  val  p&  gnmd  af  dylika  likheter,  hvilka  ju  uteslu- 

tande aro  af  yttre  art,  som  Tivier1  uppkastat  den  hypote- 
sen,  att  b&da  sk&despelen  skulle  hafva  samma  forfattare. 

Men  detta  antagande  ar  ej  h&llbart.  Man  behofver  endast 

jemfora  versifikationen  i  de  b&da  dramerna  for  att  komma 

till  den  Ofvertygelsen,  att  den  man,  som  skrifvit  den  m&ng- 

fald  af  olika,  rikt  rimmade  och  melodiskt  flytande  vers- 

slag  (ofta  enligt  tidens  sed  alltfor  rikt  rimmade),  hvilka 

forekomma  i  Destruction  de  Troye,  ej  kan  vara  densamma, 

som  ar  upphofsmannen  till  de  torra  och  modosamt  fram- 

pressade  verser,  af  hvilka  Siege  d'Orleans  best&r.  Milet 
visar  sig  dessutom  i  sitt  drama,  b&de  genom  valet  af  amne 

och  behandlingen,  som  en  sentimental  och  romantisk  natur, 

hvilken  sarskildt  med  valbehag  drojer  vid  utm&landet  af 

karlekscener.  I  Siege  d'Orleans  ar  allt  deremot  endast 
statsbestyr  och  strider,  ofta  skarpt  och  forst&ndigt  upp- 
fattade,  men  skildrade  utan  poesi. 

De  likheter,  som  finnas,  l&ta  val  forklara  sig  af,  att 

de  bada  aro  skrifna  i  samma  stad  och  ungefar  samtidigt 

—  Destruction  de  Troye  en  tio  till  femton  &r  efter  Siege 

1  Jmf.  Petit,  Mysteres.  I,  p.  315. 
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d'Orleans.  Milet  maste  hafva  sett  eller  hort  omtalas  be- 

lagringsspelet.  De  bada  dramernas  samtidiga  forekomst  i 

Orleans  tyder  i  hvarje  fall  pa,  att  der  funnits  ett  ej  ringa 

intresse  for  sk&despel.  Ar  det  eljest  troligt,  att  Jacques 

Milet  off  rat  tva  ar  p&  utarbetandet  af  sitt  drama?  Siege 

d'Orleans  forfattande  kan  ej  hafva  tagit  mind  re  tid  i  an- 
sprak.  Man  kan  ej  gerna  tanka  sig,  att  en  forfattare  gjort 

sig  sa  mycken  moda,  om  han  ej  vet  at,  att  hans  drama 

skulle  spelas.  Vi  veta  ju,  att  efter  stadens  befrielse  en 

feststamning  bemaktigade  sig  sinnena,  ocli  att  man  med 

processioner  och  dramatiska  scener  ur  belagringen  firade 

den  for  staden  betydelsefulla  aminnelsedagen.  Nar  man  nu 

n&gra  ar  framat  spelat  dylika  scener  fran  belagringen  och 

ett  visst  behof  efter  omvexling  gjort  sig  gallande1,  har  man 
m&nne  ej  di  af  Jacques  Milet  bestalt  foreliggande  drama, 

hvilket  ju  afven  det  framstaller  krigsscener,  om  ock  af  ett 

mera  romantiskt  skaplynne? 

Medeltiden  kande  visserligen  Homeros  genom  d&liga 

latinska  sammandrag  af  hans  skrifter,  men  sin  egentliga 

kunskap  om  de  trojanska  sagorna  hemtade  den  ur  tvenne 

andra  forfattare,  namligen  Dictys  Cretensis  och  Dares  Phry- 
gius.  Dessa  b&da  voro  under  medeltiden  mycket  omtyckta, 

ty  man  ansag,  att  de  varit  ogonvittnen  till  den  kamp,  som 

de  skildra,  den  forre  fr&n  grekisk,  den  senare  fr&n  trojansk 

synpunkt.  I  intetdera  af  dessa  arbeten  upptrada  de  grekiska 

gudarne  som  deltagare  i  striderna,  och  detta  betraktades 

af  medeltiden  silsom  ytterligare  en  fordel.  Hos  Homeros 

tadlade  man  nemligen  denna  inblandning  af  gudarne  i 
menniskornas  strider. 

Men  den,  som  gjorde  trojanska  striden  till  ett  af  rae- 

deltidens  mest  skattade  sagoamnen,  var  Benoit  de  Saint- 

More,  hvilken  mot  slutet  af  elfvahundratalet  episkt  be- 
handlade  densamma  i  sin  Roman  de  Troie.  Honom  foljde 

sedan  Guido  de  Colonna  i  sin  historia  destr actio nis  Trojae 

1  1446  uppforde  man  ett  Mystere  de  Saint  Etienne. 
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(fullbordad  1287),  som  dock  i  ett  och  annat  fall  gick  fcill- 

baka  till  Dares  Phrygius.  Milet  anger  i  titehi  af  sitfc  ar- 
bete,  att  han  ofversatt  det  fr&n  latin  et  (translatee  de  latin), 

och  det  tyckes  s&ledes,  som  om  han  kant  Gkiidos  historia, 

men  hans  hufvudkalla  ar  dock  Benoit  de  Sainte-More  \ 

Den  sk&debana,  hvarp&  Milets  drama  uppforts,  har 

varit  delad  i  tv&  halfter,  den  ena  tillhorande  grekerna, 

den  andra  trojanerna,  och  handlingen  forsigg&r  an  p&  den 

ena  an  p&  den  andra.  Vid  bataljer  rycka  an  grekerna  ofver 

p&  trojanernas  omr&de,  an  tvartom.  P&  hvardera  af  dessa 

Mda  afdelningar  finnas  dessutom  en  m&ngfald  af  olika 

echaffaulx,  som  utmarkte  de  olika  hjeltarnes  uppeh&lls- 
orter  (maisons,  hotels,  Priami  tron,  Agamemnons  talt  etc). 

Dramat  ar  fordeladt  p&  fyra  dagar,  af  hvilka  den 

lorsta  borjar  med  Priami  krigsr&d  och  slntar  med  greker- 
nas  ankomsfc  till  Tenedos;  den  andra  g&r  till  Hectors  dod; 

den  tredje  upptages  af  Achilles  karleksafventyr  och  Paris 

dod;  den  fjerde  borjar  med  amazondrottningens  ankomst 

och  slntar  med  stadens  forstoring. 

Sjelfva  dramat  foreg&s  af  en  prolog,  i  hviiken  for- 
fattaren  underrattar  oss  om,  hvarfor  han  valt  sitt  amne. 

En  dag,  berattar  han,  vandrade  han  sorgsen  fram 

ofver  en  blomsterstrodd  ang: 

En  passant  parmi  une  lando, 
plaine  de  roses  et  de  flours, 
de  romarin  et  de  lavcndo. 
daubefins  de  toutes  con  leu  rs 

-  pour  entreoblier  mes  douleurs, 
ainsi  que  eueur  qui  se  soulcie 
transi  en  larmes  et  en  plenrs 
par  force  de  melancolyo 
trouvay  ung  lieu  moxilt  delictablo  . . 
a  Tombre  d\ing  arbre  notable  .  .  . 
ung  ru  avoit  dessouz  courant  .  .  . 

d'ung  song  gracieulx  murmurant    .  . 

1  Se  J0I3',  I,  p.  435. 
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Backens  sorl  och  trad  ens  sus  vaggade  honom  snart 

i  somn,  och  i  dr6miiien  sag  han  da  en  herdinna,  plm  clrr 

que  les  sept  planetes.  I  en  sang  prisade  hon  det  adla  trii- 
det,  under  hvars  grenar  han  hvilade.  Da  han  nu  hqjtle 

sina  blickar  mot  trade t,  fann  han  det  fullhangdt  med  bro- 

kiga  vapenskoldar.  Bland  dessa  fangslades  hans  uppmark- 
samhet  sarskildfc  af  trenne.  hvilka  voro  markta  med  ett  C. 

Det  var  konungen  af  Frankrikes,  Charles  VII:s,  Charles  af 

Orleans  (skaldens)  och  ('harles  af  Anjou  vapenmarken.  Da 
han  nn  forvanad  vidare  utsporde  herdinnan,  upplyste  hou 

honom  om,  att  tradet  var  det  franska  folkets  stamtrad 

(Varbre  de  la  lignee  tie  France)  och  radde  honom  alt  grafva 

sig  ned  till  dess  rotter.    Han  gjorde  sa  och  fann: 

Les  armos  do  Trojans 
d'ont  Tost  <lo  Franco  ost  rlosoendu. 

I  allegoriens  form  framstaller  forfattaren  saledes  har 

den  under  medeltiden  gangse  Ssigten,  att  trojanerna  voro 
fransmannens  stamfader.  Niir  han  saledes  valde  att  skildra 

trojanernas  oden,  var  det,  emedan  han  ansag  sig  derige- 
nom  afven  forharliga  sina  landsman.  Det  ar  saledes  en 

fosterlandsk  tanke,  liknande  den,  som  foresvafvade  Ver- 

gilius,  da  han  skref  sin  Aeneid,  som  foranledt  forfattaren 
att  skrifva. 

Derefter  borjar  pa  trojanska  sidan  det  egentliga 
dramat. 

Priamus  tackar  gudarne  derfor,  att  Troja,  som  af  gre- 

kerna  forstordes  i  hans  ungdom,  ftnyo  blifvit  uppb}-gdt 

och  star  praktfullare  an  nagonsin.  Men  vid  stadens  for- 

storing  bortrofvades  hans  syster  Hesione  och  tilldelades 

Telamon  sasom  segerpris.  Han  sorjer  ofver,  att  lion  annu 

befinner  sig  i  grekernas  vald  och  beslutar  att  soka  befria 

henne.  Han  later  derfor  sammankalla  alia  trojanska  fur- 

star,   och    efter  langa  radplagningar  enas  man  om,  att 
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Anterior  skall  sandas  till  Grekland  for  att  pa  underhand- 

lingens  vag  soka  utverka  hennes  aterlemnande. 

Under  musik  lagger  ett  skepp  ut  fr&n  stranden,  och 

Antenor  gor  sin  rnndresa,  besokande  forst  Peleus,  sa  Te- 

lamon,  derefter  Castor  och  Pollux  och  slutligen  Nestor, 

men  ingenstades  villfar  man  hans  begaran.  Sedan  han  Ater- 

kommit  till  Troja  raed  oforrattadt  arende,  beslutar  man  sig 

efter  nya  radplagningar  for  kriget.  Endast  Hector  afrader 

fran  att  gripa  till  vapen,  ty  Hesione  ar  sa  gammal,  att 

man  ej  kan  bortgifta  henne,  och  derfor  lonar  det  sig  ej  att 

hemta  henne  tillbaka.  Paris  deremot  talar  ifrigt  for  kriget, 

ty  Venus  har  lofvat  honom  verldens  skonaste  kvinna,  Helena, 

och  hon  kan  endast  vinnas  genom  krig;  foljaktligen  maste 

afven  trojanerna  segra  i  detsamma.  Det  ar  ocks&  hans 

mening,  som  blir  radsforsamlingens,  och  jenite  Aeneas 

och  Antenor  beger  han  sig  till  Grekland  for  att  rofva 
Helena. 

Nar  Paris  anlander  till  Sparta,  firas  just  en  Venus- 

fest  i  staden.  Han  beger  sig  strax  upp  i  sin  gudinnas 

tempel  och  lagger  s&som  offer  100  eseus  pa  hennes  altare. 

Ryktet  om  den  skone  framlingens  ankomst  sprider  sig 

strax  i  staden,  och  nyfiken  kommer  afven  Helena,  &tfoljd 

af  sin  kammartarna  Florimonda,  till  templet  for  att  besk&da 

Paris.  Unde^  det  hon  gor  sin  bon,  betraktar  Paris  henne 

och  blir  betagen  i  hennes  skonhet;  och  annorlunda  gar  det 

icke  Helena,  da  hon  far  ogonen  pa  le  jouvencel.  Trots  det 

att  hon  ogonblicket  forut  i  sin  bon  till  gudinnan  lofvat  att 

ailtid  vara  Menelaus  trogen,  begar  hon  nu  ej  battre  an  att 

fa  folja  Paris.  Denne  intranger  da  ocksa  nattetid  i  temp- 
let med  sina  foljeslagare,  och  efter  en  kort  strid,  vid  hvilken 

altaret  plundrats,  bortfores  Helena.  Kvinnorofvarne  an- 

landa  till  Tenedos  (som  forfattaren  tanker  sig  s&som  land- 

1  Hela  denim  kiirlekssoen  och  ej  minst  den  minutiosa  skildring 
(vers  2HU— 2212),  som  de  bada  giira  af  hvarandras  skonhet,  fortjenar  att 
lasas  —  den  ttr  s&  naiv. 
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fast  forbundet  med  Troja),  och  hastar  anskaffas1  for  att 
fora  dem  till  Troja.  Priamus  ar  redan  underrattad  om 

deras  ankomst  och  rider  dem  nn  till  motes.  Nar  Helena 

ser  honom  narma  sig,  vill  hon  liksom  Paris  hoppa  ned  fr&n 

hasten,  men  den  gamle  konungen  forekommer  henne  artist : 

Demourez,  dame,  demourez! 
Que  vous  soyos  la  bien  venue. 
Car  pour  vous  seront  honorez 
mes  dexix  en  fans  a  leur  venue. 
Toujours  avez  este  tenue 

la  plus  belle  qu'on  peust  trouver. 

Och  Helena  svarar  lika  sirligt  som  n&gonsin  en  dam 
fr&n  ett  medeltida  hof: 

Sire  vueillez  moy  pardonner. 
Certes  il  n'apparticnt  mjTe. 
que  me  venissiez  honnorer 
a  si  tres  belle  compaignie,  etc. 

I  detta  fallet  s&val  som  i  alia  andra  fir  det  medel- 

tida seder,  som  skildras  i  detta  drama,  men  ingalunda  de 

gamle  grekernas. 

Anland  till  Troja,  for  Priamus  som  en  artig  vard  om- 

kring  sin  gast  och  visar  s&rskildt  palatset.  hvilket  han  prisar 

s&som  den  vackraste  byggnaden  sedan  Babelstornet.  Under 

denna  forevisning  infinner  sig  Hecuba  och  valkomnar  Helena, 

och  nu  foljer  trolofningen  mellan  de  b&da  unga,  hvilken 

forsigg&r  pa  patriarkaliskt  medeltidsmaner.  Derefter  ga 

alia  in  i  palatset  och  Priamus  aftackar  Sskfidarne,  ty  nu 

foljer  den  forsta  pause  pour  disner. 

Efter  pausen  borjar  handlingen  pti  motsatta  sidan  af 

scenen  hos  grekerna.  Helenas  bortrofvande  ar  upptackt, 

och  Menelaus  utbryter  i  klagorop  samt  l&ter  sammankalla 

de  grekiska  furstarne.  Dessa  lofva  att  medverka  till  Hele- 

1  Sasom  ett  bevis  pa,  hum  noggranna  scenanvisningarne  iiro.  kan 
namnas,  att  afven  hastarnes  antal  finnes  angifvet.  De  iiro  fern  och  af 
dessa  bora  tv&  vara  passgangare  (une  haquenee  pour  Paris  et  pour  Helene). 
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nas  &tervinnande ;  man  utser  Agamemnon  till  t&gets  ledare 

och  beslutar  att  samlas  i  Aten,  hvars  hertig  forberedes  p& 
deras  ankomst. 

I  Aten  vistas  emellertid  en  trojansk  kopman,  Sentipus, 

hvilken  anar  t&gets  bestammelseort.  Han  skyndar  derfor 

till  Troja  och  underrattar  Priamus,  att  fyrtiotusen  skepp 

ligga  fardiga  vid  Aten  for  att  ofverfora  de  sextio  konung- 

arne.  Nu  sammankallas  naturligen  &ter  en  stor  furstefor- 

samling,  der  m&nga  olika  meningar  framstallas.  Hector 

anfor  en  drom,  som  han  haft,  och  hvilken  han  anser  olycks- 
b&dande  for  trojanerna.  Detta  bekraftas  af  Helenus,  Priami 

sp&domskunnige  son,  hvilken  p&  grund  af  drommen  forut- 

sager  Trojas  underg&ng.  Afven  Cassandra  l&ter  hora  sin 

varnande  stamma,  men  f orgaf ves :  krigspartiet  genomdrifver 

sin  vilja.  Dock  afsandes  forst  Calchas  till  Delos  for  att 

fraga  Apollo  om  krigets  utg&ng. 

P&  ungefar  samma  satt  utveckla  sig  h&ndelserna 

p§,  den  grekiska  sidan.  Man  r&dplagar  om  kriget,  men 

kommer  ej  till  n&got  bestamdt  resultat  och  afsander  der- 
for Achilles  och  Patrocles  for  att  r&dfr&ga  oraklet  om 

hvad  som  bor  goras. 

Den  tempelscen,  som  nu  foljer,  kan  st&  som  ett  typiskt 

exempel  p&,  hnru  foga  medeltiden  forstod  antiken,  och 

hvilka  besjninerliga  forestallningar  den  gjorde  sig  om  den- 

samma.  En  sak  hade  dock  medeltiden  klart  uppfattat, 

att  antikens  religion  var  en  helt  annan  an  dess  egen: 

grekerna  voro  hedningar  och  tillb&do  afgudar,  men  stort 

mera  visste  synbarligen  ej  Jacques  Milet.  Nar  han  der- 
for soker  dtergifva  den  grekiska  tempeltjensten,  kommer 

han  narmast  att  skapa  en  knit,  hvilken  hvarken  ar  medel- 

tidens  eller  antikens,  och  som  p&  en  nutida  lasare  verkar 

hogeligen  bizarr. 

Ankomna  till  Delphi,  binda  nemligen  hjeltarne  ett 

rep  kring  sina  lander,  beslqja  sina  ansigten  och  satta  en 
7 
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videhatt  pa  hufvudet,  ocli  i  denna  egendomliga  utstyrsel 

anropa  de  guden  pa  ett  besynnerligt  sprak: 

Cririos,  Cririos,  Cririos, 
Athanatos,  Athanatos, 
Ythirios,  Ythirios! 

ocli  offra  derefter  ett  hvitt  dilam.  Apollos  svar  utfaller 

gynsamt.  Utanfor  templet  sammantraffa  de  med  Calchas 

(qui  doibt  estre  habille  en  guise  de  prestre  selon  Venciene 

facon),  hvilken  for  trojanernas  rakning  ankommit  dit  i 

samma  arende.  Hans  offer  utfaller  emellertid  ej  lika 

gynsamt.  Med  forskracklig  rost  tillropar  guden  (Vidolle) 
honom  : 

Calcas,  Calcas,  je  te  deffens, 
Quo  tu  ne  retournes  a  Troye. 
Car  les  Troyans  en  peu  de  temps 
auront  grant  dueil  pour  leur  grant  joye. 

Foljaktligen  dtervander  han  ej  till  Troja,  utan  foljer 

Achilles  och  Patrocles  till  Grekland,  der  man  nu  efter  deras 

ankomst  gor  sig  fardig  till  uppbrottet.  Afven  p&  trojanska 

sidan  hopkallas  furstarne,  och  man  ser,  huru  de  taga  ut 

fr&n  sina  olika  »hus»  eller  stallningar  (echafauds),  mota 

hvarandra,  fylkas  och  slutligen  styra  fram  mot  konung 

Priamus.  Under  alia  dessa  processioner  »sera  pause  de 

menestrels  jusq'a  ce  que  Us  soient  arrivez,  upplyser  scen- 
anvisningen. 

Grekerna  a  sin  sida  hafva  afven  brutit  upp,  foretradda 

af  tvenne  bl&sare,  och  stiga  i  skeppen,  som  fora  dem  till 

Tenedos,  hvilket  ligger  »tre  lieues  fran  Trojan.  Nar  de  an- 

landt  dit,  visar  sig  Agamemnon  pa  sin  stallning  och  af- 
tackar  dem.  Likaledes  samla  sig  trojanerna  kring  Priamus 

—  och  ordna  sig  i  krets  kring  hans  tron.  De  b&da  hararne 

sta  saledes  nu  midt  emot  hvarandra,  och  med  denna  para- 

dering  slutar  forsta  dagen.  »Man  gar  bort  for  att  su- 

pera». 
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Andra  dagen  best&r  nastan  uteslntande  af  bataljer. 

Sedan  afven  Palamedes  med  sitt  skepp  anslutit  sig  till  gre- 

kerna, afsandas  Ulixes  och  Diomedes  for  att  om  mojligt 

p&  fredlig  vag  erh&lla  Helena  tillbaka.  D&  detta  ej  lyckas, 

aft&ga  grekerna  i  god  ordning  under  trumpetklang.  De 

motas  af  trojanerna,  som  emellertid  narma  sig  i  oordnad 

trupp.  Och  s&  borjar  den  forsta  bataljen  i  stycket,  inle- 
dande  en  l&ng  foljd  af  dylika,  som  icke  synnerligen  afvika 

fr&n  hvarandra.  Den  forsta  m&  har  som  ett  prof  p&  arten 

n&got  utforligare  skildras.  Forst  dodar  Prothesilaus  en 

trojan.  Ulixes  g&r  i  striden,  och  vapenbullret  blir  stort; 

flera  trojaner  an  greker  falla.  Derp&  foljer  en  tvekamp 

mellan  Philimenis  och  Ulixes,  foreg&ngen  af  haranger 

och  skymford  p&  b&da  sidor.  Philimenis  s&ras  och  bares 

halfdod  af  fyra  man  till  Troja.  Derefter  t&gar  Agamemnon 

ut  i  striden,  och  alia  trojaner  fly,  utom  Hector,  som  dodar 

m&nga  fiender.  Achilles  g&r  i  striden,  och  trojanerna  fly 

med  undantag  af  Troilus  och  Deyphebus.  Slutligen  m&ste 

dock  afven  desse  draga  sig  tillbaka,  och  valplatsen  beh&lles 

af  grekerna. 

Efter  denna  drabbning  foljer  en  r&dsforsamling,  i  hvil- 

ken  s&som  vanligt  Agamemnon  for  ordet;  han  uppmuntrar 

sina  skaror  till  uth&llighet  samt  h&ller  liktalet  ofver  den 

fallne  Prothesilaus.  Afven  Ulixes  h&ller  ett  l&ngt  och  blom- 

sterrikt  tal,  men  hvartill  dessa  m&nga  ord  tjena  ar  svdrt 

att  saga,  ty  de  mynna  ej  ut  i  n&gon  handling. 

Afven  hos  trojanerna  har  man  samlat  sig  till  r&dplagning 

efter  nederlaget.  Priamus  ar  full  af  angslan.  Hector  val- 
jes  till  anforare.  Han  antar  valet,  fast  han  anser,  att 

trojanerna  gjort  oratt  i  att  rofva  Helena,  och  fruktar  for 

stridens  utg&ng.  Paris  tackar  honom;  han  ordar  om  sin 

karlek  och  skjuter  skulden  for  allt  p&  Venus.  Men  Hector 

afbryter  hans  svada: 
Beau  frere  vous  dictes  tres  bien 
De  vostre  amour;  je  vous  inercie 
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Mais  le  parler  ne  vault  cy  rien 
De  son  amy  ne  de  sa  mye  .  .  . 

Sedan  man  vapnat  sig  &  omse  sidor,  borjas  &ter  striden. 

Achilles,  som  s&rats  i  forra  drabbningen,  stannar  hem  in  a 
och  sander  Patrocles  i  sitt  stalle.  Denne  faller  for  Hectors 

hand.  Efter  m&nga  skiftningar  i  striden  drifvas  grekerna 

tillbaka,  och  Ajax  begftr  &  deras  vagnar,  att  den  m&  upp- 

hora,  ty  den  har  varit  »tres  mortelle*.  Trojanerna  aftaga 

sin  vapenrustning  och  ifora  sig  leurs  robbes. 

Nar  Achilles  f&r  se  Patrocles  lik,  omfamnar  han  del 

och  d&nar.    Han  utbryter  i  dodsklagan. 

Derefter  inb&res  en  thombeau  et  Achilles  fera  semblant 

de  le  (Patrocles)  envelopper  d'un  drap  et  envelopper  une  aultre 
chose  et  apres  le  mettre  dedens  le  thombeau, 

Priamus  h&ller  talet  ofver  Amphibilaus,  hvars  lik  sve- 

pes  och  bares  till  Venustemplet.  P&  &tervagen  moter  t&get 

Cassandra,  som  profeterar  trojanerna  olycka.  Hon  fores 

utom  scenen  och  sattes  i  fangelse. 

Forskrackt  ofver  den  stora  mansspillan,  som  Hector 

anstalt  i  deras  leder,  foresl&r  Agamemnon,  att  han  fors&t- 

ligt  skall  rodjas  ur  vagen.  Nestor  uppreser  sig  emellertid 

haremot,  och  det  beslutas,  att  Achilles  skall  doda  honom. 

En  ny  batalj  eger  rum,  efter  hvilken  Nestor  anser, 

att  man  bor  afsluta  ett  stillest&nd  med  fienden;  ty  sex 

&r  hafva  forflutit,  och  b^lda  hararne  aro  medtagna  af  de 

m&nga  striderna.  VapenstillestAndet  afslutas,  och  alia  be- 

gifva  sig  bort  pour  disner. 

Spelet  oppnas  kter  med  en  seen 1  (skrifven  p&  ottaver) 

mellan  Helena  och  Paris,  hvilken  klagar  ofver  hennes  kall- 

sinnighet;  hon  bedyrar  emellertid,  att  hon  annu  alskar 
honom. 

Trostad  for  ogonblicket  &tminstone  i  sina  karlekssor- 

ger,  beger  sig  Paris  derefter  till  Hector.  De  begagna  sig  af 

1  11427-11630. 
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stillest&ndet  for  att  gora  ett  besok  i  grekernas  lager.  Till- 

sammans  med  Deyphebus  och  Troilus  uppsoka  de  Achilles 

i  hans  talt.  De  emottagas  mycket  hofligt,  utbyta  kvick- 

heter  och  borja  derefter  tala  om  allvarligare  saker.  »Jag 

vet,  att  Ni  hatar  mig»,  sager  Achilles  till  Hector,  »och  att 

Ni  onskar  min  dod,  men  inom  tv&  och  ett  halft  &r  skall 

Ni  forlora  lifvet  for  min  hand.*  Hector  foresl&r,  att  den 

l&nga  striden  skall  afgoras  medelst  efct  envig  mellan  dem 

b&da,  och  detta  forslag  vinner  alia  parters  bifall.  Man  be- 
gagnar  afven  stillest&ndet  for  att  utvexla  f&ngarne. 

S&  foljer  en  ny  strid,  i  hvilken  Hector  ej  deltar,  ty 

Andromache  har  haft  en  olycksb&dande  drom.  Men  d&  han 

slutligen  ser  de  sina  h&rdt  ansattas,  l&ter  han  ej  langre 

h&lla  sig  tillbaka,  utan  rusar  in  i  striden  och  faller  for 

Achilles  hand,  som  bakifr&n  nedstoter  honom.  Hectors 

kropp  fores  till  Troja,  och  t&get  motes  af  Cassandra,  som 

utbrister  i  veklagan  och  olycksprofetior.  Priamus  och 

Hecuba  svimma.  Nu  folja  nagra  af  dramats  mest  patetiska 
scener: 

Mon  filz  Hector,  j'aimasse  mieulx 
Que  le  sort  de  cette  adventure 
Feust  venu  sur  moy  qui  suis  vieulx 
Et  qui  ay  acomply  nature. 

Las  fortune,  tu  m'es  trop  dure 
D'avoir  fait  mon  doulx  filz  mourir!  .  . 
Or  voy-ie  ma  desconfiture 
Nul  ne  me  pourroit  secourir; 
Helas!  mon  filz  quant  je  souloye 
Vous  veoir  arme  devant  mes  yeulx, 
Certainement  je  ne  cregnoye 
Homme  qui  feust  dessoubz  les  cieulx!  .  .  . 
Ha  Hecuba,  ma  doulco  amye, 
Eegardez  ycy  vostre  enffant! 
C'estoit  le  soulas  de  nostre  vie 
Et  c'est  nostre  dueil  maintenant! 
Or  esteit-il  le  plus  plaisant, 
Le  plus  parfait  et  le  plus  saige, 
Le  plus  preux  et  le  plus  puissant, 
Qui  onques  vesquist  de  son  aage. 
Las,  mon  cuer  ne  peult  endurer 

Qu'  il  se  parte  d'entre  nos  bras, 
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Car  s'il  le  me  convient  laisser 
Bien  puis  dire  adieu  mon  soulas. 
Las,  Hecuba,  las,  trop  suis  las 
Trop  suis  dolent  et  trop  courcie 
Certes  la  bouche  ne  dit  pas 
Le  mal  dont  mon  cueur  est  blecie. 

Och  Hecuba  utbryter: 

Las!  pourquoy  vous  ay-je  porte 
Mon  doulx  amy,  dedens  mes  flans? 
Las!  pourquoy  vous  ay-je  allette 
Et  nourriz  en  vos  premiers  ans 
Haulx  dieux  que  estez  tous  puissans 
Veuilley  moy  envoyer  la  mort 
Car  mes  desplaisirs  sont  si  grans, 
Que  je  ne  puis  avoir  confort 
Je  te  baise  mon  doulce  enffant 
Et  jamais  ne  te  baiseray 
Je  te  baise  pour  maintonant 

Car  jamais  ne  te  reverray  *. 

Hecuba  kysser  g&ng  p&  g&ng  liket  och  d&nar.  Paris 

maste  bestanka  hennes  ansigte  med  rosenvatten,  innan  hon 

kvicknar  till.  Dessa  scener  sakna  ej  en  viss  skonhet  — 

men  stallen  vardiga  amnet  trangas  med  platituder;  s&  t. 

ex.  uttrycker  sig  Priamus  p&  foljande  satt  om  begraf- 

ningen : 

II'  convient  de  necessity 
Faire  faire  la  sepulture 
Comme  il  est^de  communaulte 
A  toute  humain  creature  ; 
Car  corps  humaine  mort  ne  peult  mye 
Est  re  garde  trop  longuements, 
Si  est  char  humaine  pourrie 
Quand  Tame  fait  departement. 

Hos  grekerna  har  Hectors  fall  vackt  stor  gladje.  I 

r&dsforsamlingen  foreslar  Palamedes,  att  man  skall  valja 

en  ny  konung,  ty  det  ar  ej  ratt  att  en  tar  liela  aran.  R&det 

foljes  —  och  man  valjer  Palamedes.  Hans  forsta  regerings- 

^ttgard  blir  att  utbedja  sig  ett  stillest&nd  af  fienden  — 
hvilket  afven  erh&lles.   Och  denned  slutar  andra  dagen. 

Vers  13380—13419;  13428-13439. 
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Efter  Hectors  dod  befinner  sig  Achilles  i  en  jublande 

sinnesstamning  och  begifver  sig  till  hans  graf ,  om  hvars  prakt 

ryktet  redan  talat.  Har  sammantraffar  han  emellertid  med 

Hecuba  och  hennes  folje,  som  p&  &rsdagen  efter  hjeltens 

dod  infunnit  sig  for  att  bedja,  och  foralskar  sig  i  hennes 

dotter  Polyxena.  Han  anh&ller  om  hennes  hand.  Polyxena, 

som  redan  intagits  af  hans  skonhet  och  styrka,  har  intet 

annat  mot  honom  an,  att  han  ar  broderns  mordare;  men 

d&  han  lofvar  genomdrifva,  att  den  grekiska  haren  aft&- 

gar,  aro  alia  hinder  strax  undanrojda,  och  hon  gifver 

sitt  samtycke. 

Achilles  beger  sig  stolt  tillbaka  till  haren.  Han 

infinner  sig  ej  i  den  r&dsforsamling  och  batalj,  som  nu 

ega  rum  under  konung  Palamedes,  hvilken  i  denna  strid 

dodas.  I  den  foljande  r&dsforsamlingen,  i  hvilken  Aga- 
memnon &ter  valjes  till  ofveranforare,  forklarar  han  sig 

ej  langre  vilja  deltaga  i  striderna.  Helenas  &terf&ende 

ar  en  allt  for  ringa  sak  att  kampa  om.  Emellertid  dodas 

i  nasta  drabbning  hans  tjenare,  och  d&  kan  han  ej  langre 

h&lla  sig  tillbaka  utan  rusar*  in  i  striden.  Troilus,  som  p& 
trojansk  sida  for  ofverbefalet,  faller  for  hans  hand,  och 

liket  l&ter  han  slapa  efter  hasten.  Derefter  begara  och 

erh&lla  trojanerna  vapenstillest&nd.    (Pause  pour  disner.) 

Achilles  forraderi  har  upprort  sinnena  i  Troja,  och 

Paris  utses  till  hamnare.  Achilles  inbjudes  till  ett  besok 

i  samma  tempel,  der  han  forst  sammantraffat  med  Polyxena 

och  mordas  jemte  sin  tjenare.  Hans  lik,  hvilket  Paris  vill 

kasta  for  hundarne,  utstalles  till  folkets  besk&dande,  och 

snart  erfar  man  i  grekernas  lager,  att  deras  ypperste  hjelte 

ar  dod.  I  sin  fortviflan  och  sorg  vill  Agamemnon,  att  man 

skall  fttervanda  till  Grekland.  ty  &tta  &r  aro  redan  for- 

flutna,  utan  att  n&got  resultat  uppn&tts,  men  Calchas  invan- 

der,  att  gudarnes  vilja  m&ste  uppfyllas:  Troja  m&ste 

forstdras.  Man  begar  likets  utlemnande,  och  en  min- 
nesv&rd  forf&rdigas;  under   tiden  har  Menelaus  afseglat 
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for  att  till  Troja  hemta  Achilles  son,  Pyrrhus,  utan  hvars 

hjelp  staden  ej  kan  intagas.  I  nasta  strid  faller  Paris  for 

Ajax  hand,  och  en  ny  likbegangelse  firas.  I  det  grekiska 

lagret  g&r  man  till  hvila,  afvaktande  Menelai  &terkomst. 

Och  dermed  slutar  dramats  tredje  dag. 

Menelaus  f&r  latt  Pyrrhus  med  sig  till  Troja,  ty  han 

vill  hamnas  sin  faders  dod.  De  anlanda  till  lagret,  och 

Pyrrhus  drager  sig  strax  tillbaka  for  att  vapna  sig.  Sam- 
tidigt  har  man  afven  i  Troja  erh&llit  en  f orstarkning : 

amazondrottningen  Panthasilee  har  med  sin  kvinnohar  dra- 

git  dit  for  att  bist&  Priamus. 

Agamemnon  taiar  &ter  till  sina  harforare,  och  striden 

borjar.  Amazondrottningen  dodar  n&gra  greker,  men  ned- 

hugges  slutligen  af  Pyrrhus.  Priami  fortviflan  vaknar 

nu  &nyo:  han  inser,  att  Trojas  underg&ng  ar  forest&ende. 

Fredspartiet  vill  utlemna  Helena  for  att  p&  detta  satt  er- 
h&lla  fred.  Detta  forbittrar  emellertid  Priamus,  och  han 

tanker  p&  hamd  mot  Aeneas  och  Antenor,  fredspartiets 

ledare.  Dessa  erfara  likval  hans  anslag  och  besluta  fd- 

rekomma  hans  planer  genom  att  ofverlemna  staden  till 

fienderna.  De  tvinga  Priamus  att  sanda  dem  till  grekerna 

med  ett  fredsforslag:  Helena  skall  utlemnas,  och  s&  fred 

erh&llas.    (Pause  pour  disner.) 

I  grekernas  lager  ar  man  emellertid  ej  bojd  for  fred  p& 

dessa  vilkor;  sarskildt  Nestor  och  Pyrrhus  yrka  pa  stridens 

fortsattande.  Men  Antenor  forhandlar  da  hemligt  med  Diome- 

des  och  Ulixes  och  lofvar  att  ofverlemna  staden  &t  grekerna. 

P&  s&dana  vilkor  kommer  man  naturligtvis  latt  ofverens.  I 

Troja  namna  de  intet  om  sitt  forradiska  anslag,  men  framh&lla, 

att  fred  ej  kan  erh&llas  med  mindre  an,  att  man  gifver  greker- 
na en  stor  penningsumma.  Priamus  ar  trott  p&  alit :  han  vet, 

att  Troja  ej  langre  kan  h&Ua  sig.  Han  g&r  derfor  ocksa  in 

p&  hvarje  forslag,  som  man  gor  honom,  och  bortsander  till 

och  med  hjelp trupperna.  Sjelf  gor  han  sig  redo  att  do. 
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Emellertid  fortsatta  Antenor  och  Aeneas  sina  forradi- 

ska  forbindelser  med  grekerlagret.  Diomedes  och  Ulixes 

folja  dem  till  Troja,  der  Antenor  till  dem  ofverlemnar  det 

palladium,  utan  hvilket  staden  ej  kan  tagas,  och  hvilket 

han  sjelf  med  list  bemaktigat  sig. 

Derefter  kommer  ett  offentligt  fredsfordrag  till  stand. 

Man  samlas  pa  en  ang  och  svarjer  vid  tre  afgudabilder. 

Agamemnon  lofvar  att  aftaga  och  erbjuder  trahasten  sasom 

en  ersattning  for  palladiet.  Gafvan  emottages  af  Priamus 

pa  Aeneas  och  Antenors  forslag. 

Emellertid  latsa  grekerna  afresa,  men  stanna  vid  Te- 

nedos.    Trojanerna  infora  trahasten  i  staden. 

Derpa  ger  Sinon  eldsignalen  och  grekerna  atervanda 

till  Troja.  Staden  antandes,  innevanarne  nedhuggas,  Pri- 
amus dodas  i  templet  af  Pyrrhus. 

Sedan  allt  forstorts  utom  templet  och  forradarnes 

boningar,  forsamlar  Agamemnon  grekerna,  tackar  gudarne 

och  framstaller  ett  forslag,  huru  bytet  skall  fordelas,  hvilket 

ger  anledning  till  langa  radplagningar.  Man  fordrar,  att 

Helena  skall  dodas,  men  Ulixes  list  raddar  henne,  och  hon 

ofverlemnas  at  Menelaus,  som  emellertid  ej  blir  synner- 

ligen  fortjust  ofver  gafvan.  Calchas  begar  Polyxena,  for 

hvars  skull  Achilles  ljutit  doden,  och  Pyrrhus  offrar  henne 

pa  faderns  graf. 

Alia  langta  nu  att  afresa,  men  en  ny  trata  om  bytet 

fordrojer  annu  en  gang  affarden.  Ajax  pastar  nemligen, 

att  palladiet  snarare  tillkommer  honom  an  Ulixes,  men 

denna  asigt  delas  ej  af  Agamemnon,  som  tillerkanner  den 

senare  det.  Strax  derefter  finnes  Ajax  dod  pa  sin  hvilo- 
badd,  och  Ulixes  misstankes  som  hans  baneman.  Han  har 

emellertid  redan  afrest,  sa  att  han  ej  kan  stallas  till  ratta 
for  mordet. 

I  den  slutliga  radsforsamlingen  foreslar  Agamemnon, 

att  Antenor  och  Aeneas  skola  drifvas  i  landsflykt,  for  att 

Troja  ej  ma  uppbyggas  annu  en  gang,  sasom  skedde  efter  det 
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Jason  forstort  detsamma.  Detta  forslag  finna  alia  valbe- 

tankt,  och  afven  Antenor  och  Aeneas  foga  sig  utan  nagot 

egentligt  motstand  i  beslutet.  Det  ar  ju  odets  vilja,  att 

sa  skall  ske.  Aeneas  beslutar  att  draga  till  Italien  och 

Antenor  till  England.  Derpa  slutar  dramat  med  en  l&ng 

afskedsscen,  i  hvilken  hvar  och  en  af  hjeltarne  vander  sig 

till  askadarne  och  yttrar  nagra  ord.    Diomedes  sager: 

Si  nous  pryons  tres  humblement 

que  recevez  d'entente  saine 
noz  ditz,  Car  sans  chose  villaine 

avons  joue"  l'esbatement. 

Och  Thoas  rekapitulerar  hela  historien: 

Or  a  este"  premierement 
par  les  Troyans  ravyo  Helene, 
et  puis  les  Grocz  mis  en  grant  peine 
et  Troye  arse  finablement. 

Derefter  bryta  alia  hjeltarne  upp,  och  dramat  ar  slut. 

Sadan  ar  handlingens  gang  i  detta  mysterium,  hvil- 

ket,  som  man  ser,  egentligen  bestar  af  nagra  fa  ideligen 

atervandande  motiv:  radsforsamling,  batalj,  budskickning- 

ar,  begrafning,  sa  att  jattedramats  omfang  star  i  en  sorg- 

lig  motsats  till  innehallets  fattigdom.  Afven  i  det  syn- 
nerligen  korta  referat,  som  har  lemnats,  och  i  hvilket  en 

mangfald  af  scener  forbigatts,  har  dot  ej  varit  mojligt  att 

undga  npprepningar. 

Om  karaktersteckningen  ar  i  medeltidsdramerna  ej  myc- 

ket  att  saga,  ty  hufvudintresset  ligger  alltid  i  handlingens 

utveckling,  och  Destruction  de  Troye  utgor  i  detta  afse- 
ende  intet  undantag.  Karakteristiken  ar  primitivt  enkel, 

sa  att  hvarje  figur  for  analysen  later  upplosa  sig  i  en, 

endast  en  egenskap:  Priamus  ar  den  gamle  konungen,  Ne- 
stor den  vise,  Ulixes  den  listige.  Denna  karakteristik  af 

de  olika  personerna  ar  direkt  lanad  fran  kallorna  och  gar 
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val  ytterst  tillbaka  till  de  Homeriska  epiteten.  Men  det 

ar  dock  alltid  en  fortjenst  af  forfattaren,  att  han  med  sk 

mycken  konsekvens  bevarat  denna  samma  karakter  genom 

hela  dramat,  att  han  alltid  later  sina  hjeltar  upptrada, 
handla  och  tala  i  ofverensstammelse  med  denna  deras  en 

gang  for  alia  fastslagna  karakter.  P&  detta  satt  te  de 

sig  dock  sasom  fullt  &tskilda  fr&n  hvarandra,  som  perso- 

ner,  om  ock  med  f&  individuella  drag. 

Det  mest  fortjenstfulla  i  dramat  ar  kanske  versifika- 

tionen.  Hufvudmetern  ar  den  &ttastafviga  versen,  men  den 

vexlar  ofta  med  andra  versmatt,  sa  t.  ex.  med  fyrstaf- 

viga.  I  sista  delen  af  dramat  ar  till  och  med  alexandri- 

nen  ej  ovanlig;  den  forekommer  forst  i  Deyphebus  dods- 

scen.  Ren  strofbildning,  ottaver,  upptrader  i  Paris  och 

Helenas  forsoningsscen.  Forfattarens  vers  ar  valljudande; 

att  den  ej  sa  sallan  flackas  af  klingrim,  behofver  knap- 

past  sagas;  tidens  smak  gick  nu  en  g&ng  i  denna  riktning. 

I  ett  och  annat  fall  eger  kanske  Jacques  Milet  en 

storre  kunskap  och  en  n&got  riktigare  uppfattning  af  an- 

tiken  an  Benoit  de  Sainte-More  och  Guido  de  Colonna, 
men  ofverhufvud  taget  ar  det  annu  medeltidens  anda, 
som  herskar  i  denna  dikt.  Kanske  framtrader  hans  naiva 

uppfattning  af  antiken  ingenstades  skarpare  an  i  det  offer 

till  Apollo,  som  forrattas  af  de  grekiska  hjeltarne  i  Delphi. 

Vittne  derom  bar  afven  karakteristiken  af  Achilles,  den 

mest  grekiske  af  greker;  hela  hans  personlighet  ar  for- 

vanskad.  Den  adle  Achilles  har  har  nedsjunkit  till  en  feg 

lonmordare,  som  bakifr&n  nedstoter  Hector.  Likaledes  ar 

sjelfva  umgangestonen,  s&som  ofvan  antydts,  medeltidens 

sirliga  hoflighet  och  ej  antikens  fria  och  graciosa  natur- 

lighet.  De  grekiska  hjeltarne  upptrada  s§som  medel- 

tida  riddare,  och  icke  langre  omsvafvade  af  den  poesi, 

som  annu  omgaf  dem  i  Benoit  de  Sainte-Mores  dikt.  Det 

l&der  oftast  vid  dem  n&got  prosaiskt  och  nyktert,  n&got 

borgerligt  och  trivielt,  egenskaper,  hvilka  i  allmanhet  ut- 
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markte  diktningens  gestalter  pa  Milets  tid.  Man  erinre 

sig  Hectors  ord  om  Hesione  eller  de  skal,  som  Priamus 

angifver  for  Hectors  skyndsamma  begrafning.  Den  ton, 

som  forfattaren  anvander  i  dylika  repliker,  strider  mot 
riddarediktens  anda. 

Men  dylika  anmarkningar  bora  likval  ej  gora  en  blind 

for  betydelsen  af  Milets  drama.  Trots  sina  brister  ar 

dock  denna  dikt  af  stor  betydelse.  Den  vittnar  oveder- 
sagligen  om  hans  tids  vaknande  intresse  for  antiken  och 

forebadar,  hvad  som  komma  skulle:  Destruction  de  Troye 

ar  anda  alltid  antiken  pa  scenen  hundra  ar  fore  Jodelles 

Cleopatrc. 

3)  La  Vie  Monseigneur  Saint  Loys  '. 

Pierre  Gringore  2  var  en  af  sin  tids  mest  omtyckta 
skalder  och  jemte  Clement  Marot  val  den  mest  beromde 

af  alia  Enfans  sans  souci's  medlemmar.  Men  under  det 

hans  aldre  samtida,  Villon  och  Charles  d'Orleans  annu  i  dag 
aro  hogt  uppburna  och  lasta,  ar  Gringore  sa  godt  som 

glomd.  Skalet  dertill  ar  val  det,  att  han  egentligen  skref 

blott  for  dagen ;  han  var  en  journalist,  som  med  det  skrifna 

ordets  makt  understodde  Ludvig  XII:s  erofringsplaner,  men 

1  Jmf.  Les  bibliotheques  fran^oises  de  La  Croix  Du  Maine  et 
Du  Verdier;  nouvelle  edition  par  Rig oley  de  Juvigny.  I— VI,  Paris 
1772—1773.  4:o;  t.  II  p.  281,  t.  V  p.  284.  —  Beauchamps,  Recherches 
sur  les  theatres  de  Franco,  I— III,  8:o  Paris  1735;  t.  I  p.  291.  —  Par- 
fait,  t.  II.  p.  281.  —  (La  Valliere)  Bibliotheque  du  theatre  francais. 
I— III  Dresde  1768;  t.  I  p.  85.  —  Chassang,  Pierre  Gringoire  i  Ebertz 
Jahrbuch  fiir  Romanische  und  Englische  Literatur,  III  p.  297  ff.  —  Petit, 
Com^diens,  p.  160  ff.  —  Mysteres,  I  p.  331,  II  p.  582  ff.,  pa  hvilket  se- 
nare  stalle  afven  finnas  vidare  bibliografiska  hanvisningar. 

Ifragavarande  mysterium  utgor  andra  delcn  af  Oeuvres  completes 

de  Gringore  par  Ch.  d'Hericault  et  A.  de  Montaiglon.  Paris 
1877.    (Bibl.  elzev.) 

1  Sa  skref  han  sitb  namn  i  tidigare  ar,  sasom  man  kan  se  deraf, 
att  han  aldrig  behofde  rner  an  en  huitain,  nar  han  gjorde  ett  akrostikon 
pa  sitt  namn. 
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i  sina  skrifter  skatbade  allt  for  mycket  &t  tidens  mode- 

riktning,  allegorien  och  moraliteten,  for  att  kunna  vinna 

en  lifligare  genklang  hos  senare  tider.  I  v&ra  dagar  torde 

hans  namn  vara  mest  bekant  genom  Victor  Hugos  roraan 

Notre  Dame,  men  den  Gringore,  som  der  tecknas,  har  foga 

eller  intet  att  skaffa  med  den  verklige  Gringore. 

Han  var  fodd  omkring  1475,  mojligen  i  Normandie, 

mojligen  i  Lorraine,  dit  han  p&  aldre  dagar  drog  sig  till- 
baka.  Han  var  s&ledes  omkring  23  &r,  nar  Ludvig  XII 

besteg  tronen  1498;  &ret  derefter  utgaf  han  sitt  forsta  ar- 

bete,  Le  chateau  de  Labour,  ett  moraliskt  poem,  handlande 

om  aktenskapliga  misshalligheter,  i  hvilket  redan  allego- 
riska  personligheter  forekomma.  Sin  forkarlek  for  dessa 

bibeholl  han  hela  sitt  lif;  m&nga  rader  har  han  aldrig 

skrifvit  i  strack,  utan  att  l&ta  en  dylik  abstrakt  person- 

lighet  upptrada  och  ge  luft  &t  hans  tankar.  Ty  Gringore 

var  ett  stycke  af  en  filosof,  som  ofver  allting  satte  for- 

nuftet,  s&som  det  ocks&  framg&r  af  hans  valspr&k: 

Tout  par  raison;  Eaison  par  tout;  Partout  Raison. 
Han  alskade  att  resonnera  och  utveckla  allm&nna 

ideer  och  moraliska  sanningar,  och  han  kunde  ej  gora  det 

i  mera  lattfattlig  form  an  genom  att  gifva  ett  slags  indi- 

viduelt  lif  &t  dessa  begrepp,  dygder  och  laster.  Fornufts- 

menniska  och  satiriker  som  han  var,  hyste  han  ett  djupt 

forakt  for  kvinnan  (det  framtrader  redan  skarpt  i  detta 

hans  forsta  arbete).  Hans  uppfattning  af  karleken  var 

nykter  eller  lasciv,  men  under  inga  forh&llanden  ans&g 

han  den  vard  att  lange  sysselsatta  en  allvarlig  mans  tan- 

kar. Men  afven  for  moralen,  for  ideen  hade  han  knappast 

n&got  hogre  patos;  han  var  en  verldsklok  sceptiker,  som 

mycket  val  forstod  att  vanda  kappan  efter  vinden,  och 

ogerna  slog  till  n&got,  som  icke  redan  var  fardigt  att  ramla. 

Hans  styrka  l&g  framforallt  i  polemiken:  att  gissla  den 

menskliga  narraktigheten  och  att  med  lojets  vapen  ned- 

gora  en  motstandare,  det  var  hans  lif  och  lust. 
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Det  var  val  ungefar  samtidigt  med  utgifvandet  af 

ofvannamnda  skrift,  som  han  kom  till  Paris  och  blef  en 

medlem  af  Enfans  sans  souci's  glada  sallskap,  och  dermed 
kom  att  egna  sig  &t  forfattandet  och  uppforandet  af  dra- 

iner. Atminstone  veta  vi,  att  han  fr&n  och  med  1502  till 

omkring  1515  var  ett  slags  hofdramaturg,  hvilken  i  fore- 

ning  med  snickaren  Jean  Marchand  &tog  sig  att  kompo- 

nera  och  uppfora  dramatiska  tillstallningar  af  hvarjehanda 

art,  dock  som  det  tyckes,  mest  mysteres  mimes. 

Det  var  i  en  gynsam  tid,  som  Pierre  Gringore  fr&n 

hembygden  vandt  sina  steg^  mot  hufvudstaden  och  gjort 
sitt  intrade  bland  Enfans  sans  souci.  Aldrig  hade  de  och 

Basochen  njutit  af  en  s&dan  frihet,  som  under  dessa  &r. 

Annu  medan  Charles  VIII  iefde,  hade  drottningen,  Anna 

af  Bretagne,  visat  dem  sin  ynnest  med  frikostiga  g&fvor, 

och  Ludvig  XII  uppmuntrade  deras  spel  b&de  af  person- 

lig  smak,  naturlig  godlynthet  och  politik.  Konungen,  sager 

traditionen,  satte  varde  p&  ett  godt  skamt  och  harmades 

ej,  afven  om  det  gick  ut  ofver  honom  sjelf.  En  g&ng, 

berattar  en  kronikor  \  hade  man  framstalt  konungen  sjelf 

p&  scenen;  han  upptradde  med  omlindadt  hufvud,  sjuk  och 

blek  och  begarde  under  hoga  rop  n&got  att  dricka,  men 

ville  ej  fortara  annat  an  smalt  guld.  Konungen  var  den 

forste,  som  skrattade  kt  detta  skamt  ofver  hans  sn&lhet, 

och  sade,  att  han  tyckte  battre  om,  att  folket  skrattade 

j\t  hans  sparsamhet  an  gret  ofver  hans  sloseri.  S&  uppfattade 
atminstone  folket  den  tolerans  som  visades  det  fria  ordet 

under  hans  regering,  men  kanske  dolde  sig  ej  sk  litet  po- 
litik bak  denna  godlynthet.  Ty  tiderna  voro  oroliga,  det 

jaste  i  folket,  och  den  allmanna  opinionen  var  maktigare 

an  nSgonsin.  Ej  under,  att  konungen,  som  forde  en  afven- 

tyrlig  erofrarepolitik  i  Italien,  m&ste  taga  hansyn  till  den- 
samma  och  begagnade  sig  af  hvarjehanda  medel  for  att 

Chassang  p.  314. 
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leda  den  efter  sin  vilja.  Sk  kom  det  sig,  att  Pierre  Grin- 

gore  blef  en  slags  hofjournalist  och  hofdramaturg,  som  i 

lattfattlig  form  framstalde  konungens  tankar,  och  genom 

pamfletter  (s&som  La  chasse  du  cerf  des  cerfs),  sottier  och 

moraliteter  gaf  dem  spridning  bland  hans  kara  unders&tar. 

Sin  storsta  triumf  firade  han  Mardi-gras  dagen  1B12,  dk 

han  i  Hallarne  anordnat  Enfans  sans  souci's  stora  &rsfest. 
Det  var  midt  under  brinnande  krig  mot  Julius  II,  och 

hela  detta  jeu  du  prince  des  sots  et  mere  sotte  blef  ett  ge- 

nomg&ende  angrepp  p&  p&fven.  Redan  sottien,  som  in- 
ledde  forestallningen,  verkade  som  ett  upprop  till  alia 

st&nden  att  sammansluta  sig  kring  konungen  mot  p&fven, 

som  kasfcat  sina  kyrkliga  insignier  for  att  ifora  sig  har- 

nesk  och  stormhatt;  och  i  den  moralite,  L'homme  obstine, 
som  foljde  efter,  upptradde  b&de  Peuple  frangais  och  Pen- 

pie  italique  och  anforde  sina  klagom&l  mot  p&fven,  hvil- 
ken,  latt  igenkanlig  p&  sin  kostym,  just  under  namn  af 

L'homme  obstine  gick  i  kring  i  dramat,  lika  oemottaglig 
for  skal,  som  i  det  verkliga  lifvet.  Och  ofvanp&  all  denna 

hetsiga  polemik  foljde  en  fars,  s&  sjelfsv&ldig,  att  det  ar 

lampligast  att  ej  relatera  dess  inneh&U. 

Men  en  annan  tid  randades,  dk  Frans  I  besteg  tro- 

nen;  han  kande  sig  fastare  i  sadlen  an  Ludvig  XII  och 

behofde  ej  taga  samma  hansyn  som  denne;  hans  literara 
smak  var  ocks&  en  annan.  Han  alskade  antikens  literara 

skatter  och  hade  ocks&  en  n&dig  blick  for  den  nya,  spi- 

rande  literaturen  omkring  sig.  For  den  gamla,  folkliga 
iiteraturen  stod  han  deremot  frammande.  Ocks&  domdes 

redan  &ret  efter  hans  uppstigande  p&  tronen  n&gra  Ba- 
sochiens,  som  i  sin  satir  forgripit  sig  p&  personer  af  det 

kungliga  huset,  till  flera  m&naders  fangelse.  Sk  var  det 

slut  med  den  gamla  friheten.  Gringore,  som  redan  nar- 
made  sig  fyrtiotalet,  hade  val  afven  hunnit  trottna  p& 

vagabondlifvet  i  Paris  och  borjade  se  sig  om  efter  en  fri- 
stad   for  sin  alders  dagar.    1518  gifte  han  sig  och  kort 
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derefter  drog  han  sig  tillbaka  till  Lorraine,  hos  hvars 

hertig  han  under  namnet  Vaudemont  blef  vapenharold. 

Efter  1527,  d&  han  publicerade  sina  Notables  enseignemente 

et  proverbes  par  quatrains,  hor  man  ej  vidare  talas  om 

honom.  Han  sysslade  under  sina  sista  &r  med  religios 

poesi  och  dog  &r  1538  eller  i  borjan  af  1539. 

N&gra  forfattare  1  hafva  ansett,  att  det  ej  var  forran 
Gringore  kommit  till  Lorraine,  som  han  forfattade  La 

vie  de  Monseigneur  saint  Louis.  Det  skulle  vara  det  ar- 

bete,  hvarigenom  han  tog  forsta  steget  till  sin  omvandelse. 

Dertill  kan  svaras,  att  detta  ingalunda  ar  n&got  reli- 

giost  arbete,  oaktadt  vissa  mirakel  forekomma  i  detsamma. 

Jerafor  man  det  med  det  mysterium  ofver  samma  amne, 

hvilket  skrefs  vid  slutet  af  fjortonhundratalet,  framtrader 

detta  forh&llande  s&  mycket  tydligare.  Ty  Mystere  de 

saint  Louis  ar  ett  verkligt  religiost  drama,  fotadt  p& 

kyrkliga  legender  J  och  hufvudsakligen  skildrande  konun- 
gens  deltagande  i  korst&gen.  Gringore  deremot  s6ker  gifva 

en  allsidig  bild  af  konungen  ej  blott  i  hans  forh&llande 

till  religionen,  utan  afven  till  statsangelagenheterna;  hans 

drania  ar  alls  icke  skrifvet  i  uppbyggligt  syfte  eller  fram- 
g&nget  ur  nagon  sarskildt  kristlig  st&mning.  Kalian  till 

detsamma  ar  afven  en  verldslig  kronika. 

Vidare  har  man  trott  sig  i  Gringores  drama  finna 

vissa  allusioner  p&  tidsforh&llanden  omkring  1527.  »Tredje 

boken*,  sager  Picot  (eiterad  af  Petit,  Mysteres  I  p.  332), 

»bor  hafva  skrifvits,  d&  connetabelns  af  Bourbon  trupper 

gjorde  sitt  int&g  i  Rom».  Men  som  Petit  de  Julleville 

mycket  riktigt  anmarker,  passa  dessa  allusioner  (om  der 

for  ofrigt  finnas  n&gra)  langt  battr*  p&  handelser  under 

1  Lerojr,  Chassang  och  senast  Picot. 
2  Le  Mystere  de  saint  Louis,  public  par  F.  Michel.  Westminster 

1871,  in  4.  Hufvudkallan  till  detta  mysterium  ar  Guillaume  de  Char- 
tres1  de  Vita  et  Miraculis  Sancti  Ludovici  regis.  Jmf.  Petit,  Mysteres 
II  p.  527. 
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Ludvig  XII:s  regering  an  p&  s&dana  tinder  Frans  Irs. 

»Tredje  boken  visar  oss  konungen  af  Frankrike  i  strid 

med  kejsaren  och  tyckes  i  sjelfva  verket  bestamd  att  mot 

den  senare  uppegga  nationens  patriotiska  kanslor.  Men  1527 

befann  sig  Frans  I  i  fred  med  Karl  V,  och  det  var  forst 

den  22  Januari  1528,  som  fordraget  i  Madrid  oppet  brots. 

Ar  1513  deremot  var  Ludvid  XII  i  krig  med  Maximilian, 

Henrik  VIII  och  Ferdinand  af  Aragonien;  landet  var  ho- 

tadt  eller  inkranktadt  p&  flere  punkter.  De  patriotiska 

och  krigiska  drag,  som  forekomma  i  Saint  Louis,  passa 

mycket  val  till  denna  tidpunkt;  och  namnlikheten  mellan 

den  regerande  konungen,  som  var  Gringores  forklarade  be- 
skyddare,  och  den  konung,  som  forharligades  i  dramat, 

erbjod  ju  afven  tillfalle  till  smickrande  hantydningar. 

L&tom  oss  tillagga,  att  Ludvig  IX  i  mysteriet  alltid  ar 

understodd  af  »Populaire»  till  och  med  mot  adelsmannen, 

och  att  afven  Ludvig  XII  hos  sina  unders&tar  af  tredje 

st&ndet  fann  en  hangifvenhet  och  en  k&rlek,  som  ej  arfdes 
af  hans  eftertradare.  Flera  stallen  i  dramat  skulle  1527 

kunnat  uppfattas  som  en  satir  mot  Frans  I,  hvilken  ej 

skulle  tolererat  densamma|». 

Till  detta  Petit  de  Jullevilles  anforande  kan  afven 

laggas  foljande  skal.  Nar  Gringore  ofvergaf  Paris,  var  det 

val  derfor,  att  han  f&tt  nog  af  teaterforh&llanden  och  lang- 
tade  att  komma  i  ro.  S&som  hertig  Antons  vapenharold 

hade  han  ej  langre  behof  att  skrifva  for  vinnings  skull. 

Men  Saint  Louis  ar  skrifvet  p&  bestallning  och,  som  nedan 

skall  visas,  forfattadt  och  uppfordt  i  flere  olika  repriser. 

Det  ar  foga  troligt,  att  Gringore  under  dessa  senare  &r 

underh&llit  en  s&  regelbunden  och  besvarlig  forbindelse 

med  Paris,  som  varit  nodvandig  for  utforandet  af  ett  dylikt 

uppdrag.  L&ngt  naturligare  foref aller  det,  att  Gringore,  medan 

han  annu  var  sysselsatt  med  dramatiskt  arbete  i  Paris,  afven 

1  Petit,  Myst^res  I  p.  382. 8 
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utfort  denna  bestallning;  arbetet  bor  d&  vara  skrifvet  se- 
nast  1B15. 

Enligt  en  anteckning  i  det  enda  bevarade  manuskrip- 
tet  ar  La  Vie  de  Monseigneur  Saint  Louis  uppfordt  af 

ett  confrerie,  som  hade  den  helige  Lndvig  till  skydds- 

patron  och  holl  sina  sammankomster  »en  leur  chapel le  de 

Sainct  Blaise »  i  Paris.  Det  kapell  !,  som  har  &syftas,  var 

belaget  p&  sodra  sidan  af  kyrkan  Saint-Julien-le-Pauvre  i 

narheten  af  Notre  Dame,  och  s&som  Montaiglon  skarpsin- 

nigt  uppvisat a,  var  det  murarnes  och  timmermannens  gille, 
hvilka  har  hade  sina  sammankomster  fr&n  och  med  1476, 

som  p&  sin  hogtidsdag  uppforde  detsamma. 

Men  med  en  medlem  af  detta  gille,  Jean  Marchand, 

var  Gringore  associerad  under  sin  Pariservistelse,  och  moj- 

ligen  var  det  den  forstnamnde,  som  formedlade  bestallnin- 

gen  p&  dramat  hos  Gringore,  —  ett  antagande,  som  gor  det 
s&  mycket  troligare,  att  dramat  ej  skrifvits  senare  an  1515. 

Liksom  i  sina  ofriga  arbeten  visar  sig  Gringore  afven 

i  detta  s&som  en  stor  Slskare  af  allegorier,  och  hela  dramat 

pSminner  derfor  afven,  hvad  tekniken  betraffar,  om  mora- 
liteten.  Dess  olika  delar  taga  sig  ut  an  som  en  histoire, 

en  berattelse,  framstald  i  moraliskt  syfte,  an,  nar  de  alle- 

goriska  personligheterna  tatare  trangas,  s&som  en  ren  mo- 
ralitet.  Det  kan  for  ofrigt  med  lika  god  ratt  anses  for 

nio  dramer  som  for  ett,  ty  det  ar  afdeladt  i  nio  bocker, 

och  hvar  och  en  af  dessa  behandlar  ett  begransadt  omr&de 

af  konungens  lif  och  utgor  ett  helt  for  sig.  Ocks&  aro  de 

uppforda  p&  olika  tider,  s&som  tydligen  framg&r  af  de  han- 

visningar  till  en  foljande  fortsattning  nasfca  &r,  hvilka  fore- 
komma  i  tre  af  bockernas  slutrepliker  (den  fjerde,  femte 

1  Vaggarne  i  detta  kapell  voro  betackta  med  fresker,  som  bland 
annat  forostalde  den  helige  Ludvigs  bedrifter.  Det  ombyggdes  1684  och 
forsags  da  med  en  inskrift:  Chapelle  de  S.  Blaise,  de  s.  Louis  et  de  s. 
Roch  1684.  I  foljande  arhundrade  forfoll  byggnaden,  och  1770  var  den 
endast  en  ruin. 

2  I  foretalet  till  andra  delen  af  Gringore9  arbeten. 
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och  &ttonde).  De  aro  s&ledes  uppforda  hvar  for  sig;  i 

hvarje  fall  forbjuda  hanvisningarne  det  antagandet,  att  de 

uppforts  p&  mindre  an  fyra  &rl.  Men  det  troligaste  ar  val, 
att  de  likformigt  fordelats  p&  nio  &r. 

Dramat  ar  skrifvet  p&  8-stafviga  verser  med  rimes 

plates,  och  utan  att  stroferna  afslutas  af  denna  lilla  fyr- 

stafviga  vers,  hvilken  regelbundet  forekom  t.  ex.  i  Miracles 

de  Notre  Dame,  och  hvilken  ar  en  geng&ngare  fr&n  ridda- 
rediktens  strofbyggnad  (Laisses);  karakteristiskt  ar  ocks&, 

att  rimmen  ej  aro  upprepade  och  korsade  inom  strofer  p&  8 

rader  s&som  i  Mystere  du  siege  d'Orl^ans.  Dessa  &ttastaf- 
viga  verser  aro  behandlade  med  mycken  sakerhet;  de  aro  lif- 

liga  och  klara.  Detta  kan  deremot  ej  sagas  om  de  tiostaf- 

viga  verser,  som  inleda  sju  af  de  nio  bockerna  och  liksom 

ett  slags  prolog  skilja  den  efterfoljande  boken  fr&n  den  fore- 
gSende.  I  fjortonhundratalets  mysterier  talar  vanligen 

Gud  pa  detta  versm&tt,  och  likaledes  anvandes  det  i  de 

fromma  balladerna  i  denna  tids  puyer.  Det  ans&gs  s&ledes 

s&som  hogtidligare  och  vardigare.  Hos  Gringore  ar  emel- 

lertid  detta  versslag  behandladt  utan  all  kraft;  det  ar  egent- 

ligen  &ttasfcafviga  verser,  i  hvilka  en  del  fyllnadsord  in- 
kastats. 

I  sin  framstallning  af  den  helige  Ludvigs  lif  har 

Gringore  foljt  La  vie  Monseigneur  Saint  Louis,  en  kronika, 

som  utgor  en  del  af  Les  Grandes  Chroniques  de  Saint- 

Denys,  hvilka  forsta  g&ngen  trycktes  1473 a.  Likheten  mellan 
b&da  kunna,  s&som  utgifvaren  af  mysteriet  anmarker,  foljas 

fr&n  rad  till  rad,  och  Gringore  har  endast  gjort  s&dana 

afvikelser,  som  betingades  af  kronikans  omskrifvande  till 

ett  drama.    De  end  a  namnvarda  skiljaktigheter  han  till&tit 

sig,  finnas  i  nionde  boken,  i  hvilken  tvenne  mirakel  ske  med 

medlemmar  af  det  gille,  for  hvilket  dramat  var  bestamdt. 

1  I  s&  fall  ma8te  de  ha  spelats  i  foljande  grupper:  I— IV,  V,  VI— 
VUI,  IX. 

1  I  vara  dagar  utgifna  af  Paulin  Paris.  Paris  1836—1839.  La 
vie  de  Saint  Louis  finnes  i  del.  IV. 
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Likaledes  har  han,  van  som  han  var  vid  moralitetens 

abstrakta  personligheter,  i  kronikans  berattelse  infort  en 

m&ngfald  af  allegoriska  personligheter.  S&  upptrada  Bon- 

conseil,  Populaire,  L'Eglise,  La  Loy  payenne  et  Outrage. 
Ratt  intressant  ar  det  att  se,  huru  tvenne  af  dessa  figurer 

uppkommit  af  ett  par  uttryck  i  kronikan,  hvilken  dock  anvan- 
der  dem  utan  all  allegorisk  betydelse.  Det  heter  nemligen 

i  kronikan,  att  konungen  kallade  till  sig  *Sa  Clievallerie  et 

ses  Communes »  och  p&  ett  annat  stalle,  att  presterskapet 

ar  forsamladt  »pour  les  outrages  l'Empereur  Fj-ederic*. 
Har  har  man  s&ledes  ett  exempel  p&,  huru  moralitetsfor- 
fattaren  ur  sina  texter  fick  impulsen  till  sina  allegoriska 

figurer. 

Dramats  inneh&ll  ar  i  all  korthet  foljande: 

Forsta  boken  handlar  om  konung  Ludvigs  barndom. 

Hans  fromma  moder,  drottning  Blanche,  vakar  sjelf  ofver 

hans  uppfostran,  och  alia  hennes  omsorger  g&  ut  pa  att 

gora  honom  till  en  sann  kristen.  Hela  sin  dag  tillbringar 

den  unge  fursten  i  presters  sallskap,  sysselsatt  med  gud- 
liga  ofningar.  Detta  satt  att  uppfostra  den  blifvande 

konungen  vinner  emellertid  ej  stormannens  bif all ;  de  gora 

modren  forestallningar;  d&  dessa  ej  n&digt  upptagas,  af- 
lagsna  de  sig  forbittrade.  Vi  se  derp&,  huru  konungen  i 

sin  kristliga  odmjukhet  betjenar  en  blind  och  en  spetalsk, 

tvattar  den  senares  fotter  och  slutligen  kysser  honom,  hvar- 

igenom  han  botas.  De  hoga  herrarne,  som  i  hemlighet 

varit  vittne  till  dessa  konungens  fromma  gerningar  och  yt- 

terligare  forbittrats,  besluta  nu  att  gora  uppror.  Drottnin- 
gen  underrattar  sin  son  om  deras  forradiska  planer,  men 
de  forskracka  honom  icke.    Han  siitter  sin  lit  till  Gud: 

Hommes  font  guerre,  il  est  notoire, 
Mais  Dieu  seul  donne  la  victoire; 
Ses  servans  an  besoing  no  laisse. 
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Andra  boken  borjar  med  ett  samtal  mellan  konungen 

och  tre  allegoriska  personligheter:  Ghevallerie,  Bon  Conseil 

och  Populaire.  Beledsagad  af  dessa  g&r  konungen  i  stri- 

den  mot  de  upproriske  herrarne,  hertigen  af  Bretagne, 

grefven  af  Marche  och  grefven  af  Champagne.  Den  sist- 

namnde  kommer  emellertid  till  insigt  om  det  oratta  i  fore- 

taget  och  affalier  fr&n  de  upproriske. 

Emellertid  besiutar  grefvinnan  af  Marche  att  forgifta 

konungen  och  form&r  sin  sekreterare  att  &taga  sig  upp- 

draget  mot  lofte  om  stora  beloningar.  Han  beger  sig  i 

detta  andam&l  till  Paris,  hvarest  konungen  just  h&llit  sitt 

int&g  och  med  jubel  emottagits  af  drottningen  och  folket. 

Han  passar  p&  att  stro  gift  p&  ett  fat,  som  hertigen  af 

Champagne  vid  festm&ltiden  frambar  till  konungen.  Men 

en  harold  har  sett  hans  &tgorande,  och  sekreteraren  gripes 

p&  bar  gerning,  dommes  till  doden  och  ofverantvardas  strax 

&t  bodeln  —  en  komisk  figur  som  i  alia  medeltidsdramer. 

Sekreteraren,  &ngerkopt  och  omvand,  hanges  enligt  alia 

konstens  regler,  och  boken  afslutas  af  Populaire  med  fol- 
jande  moraliska  betraktelser  ofver  hans  dod: 

Jhesus,  Jhesus,  il  est  pass6; 
Tout  fait,  tout  dit,  tout  compassd, 
II  a  ou  une  belle  fin. 
Nous  voyons  le  Roy  tres  benyn 
Se  gouverner  par  Bon  Conseil, 
Et  aussi  par  Chevallerie 
Domyner  en  sa  seigneurie, 
Mais  les  princes  en  cest  affaire 
Sont  contre  lui;  le  Popullaire 
L'ayme  (Tun  cueur  franc  et  entier. 
.Thesuscrist,  roy  tres  debonnaire, 

Nous  doint  ce  qu'il  nous  est  mestier. 

Tredje  boken.  Kejsar  Fredrik  vill  locka  konungen  i 

en  fal la  och  l&ta  Outrage  kasta  honom  i  fangclse.  Han  in- 

bjuder  honom  derfor  till  ett  mote,  men  nar  konungen  an- 

lander,  beledsagad  af  Bon  Conseil  och  Ghevallerie,  forskrac- 

kes  han,  l&tsar  sig  sjuk,  och  uteblifver.  Harmsen  ofver  sitt 
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misslyckade  fors&t  vander  han  Outrage  mot  Eglise.  Den 

senare  klagar  sin  nod  for  p&fven,  hvilken  i  sin  ordning 

vander  sig  till  konung  Ludvig,  och  denne  tar  kyrkan  i  sitt 

beskydd.  For  att  hamnas  tillf&ngatager  kejsaren  de  pre- 
later,  hvilka  i  konungens  arenden  aro  p&  vag  till  Bom. 

Emellertid  okas  forfoljelsen  mot  kyrkan  annu  ytterligare, 

och  Eglise  klagar  derfor  &ter  for  konungen;  denne  sander 

Bon  Conseil  till  kejsaren  och  form&r  honom  att  slutligen 

losgifva  prelaterna.  P&fven,  som  ansattes  af  kejsaren,  tager 

sin  tillflykt  till  Frankrike,  och  konungen  skall  just  gora 

honom  ett  besok  i  Cluny,  d&  han  insjuknar.  Man  tror  redan, 

att  han  ar  dod,  och  Chevallerie,  Eglise,  Populaire  och  Bon 

Conseil  utbryta  i  klagorop.  Emellertid  tillfrisknar  konun- 

gen och  gor  ett  lofte  att  taga  korset. 

Fjerde  boken.  Handlingen  borjar  med,  att  p&fven  faster 

korstecknet  p&  konungen  och  hans  foljeslagare.  Derefter 

forlagges  scenen  till  Coyne,  en  orientalisk  stad,  bebodd  af 

kristna  och  muselman.  Muselmannens  samtal  ror  sig  om 

ett  kors,  hvilket  de  kristne  upprest  p&  en  oppen  plats  i 

staden:  »det  ar  vackert,  men  det  ar  ingen  nytta  denned ». 

De  kristna  vanta  i  grupper  p&  konungen,  hvars  ankomst 

ar  forest&ende.  En  bjornforevisare  kommer  drifvande  med 

en  bjorn,  som  dansar  for  folket;  plotsligt  stortar  den  dod 

till  marken,  derfor  att  den  har  forrattat  sitt  tarf  pi  kor- 
set. De  kristna  hapna  och  forskrackas  ofver  miraklet,  men 

tillskyndande  muselman  vilja  ej  tro  derp&.  En  af  dem 

smadar  Kristus  och  sl&r  med  handen  p&  korset  —  och  strax 

forvissnar  den.  En  annan  g&r  annu  langre  i  frack  gud- 
loshet  och  orenar  detsamma.  Han  faller  dod  ned.  Efter 

dessa  underverk  omvanda  sig  bjorndansaren  och  mannen 
med  den  forvissnade  handen  till  kristendomen. 

Nu  anlanda  korsfararne  med  konungen  och  prelaterna 

i  spetsen,  och  det  kommer  till  drabbning  utanfor  Damiette 

med  hedningarne,  som  anforas  af  Oultrage  och  Loy  payenne. 
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De  kristna  segra  och  Damiette  intages.  Derefter  nedstor- 

tas  afgudabilderna,  och  kyrkorna  renas.  Men  Outrage  och 

Loy  payenne  hafva  raddat  sig  hos  sultanen  och  egga  honom 

till  en  ny  strid,  i  hvilken  hedningarne  annu  en  g&ng  be- 

segras. 

Emellertid  utbryter  pesten  i  den  kristna  haren,  och 

p&  &tervag  till  Damiette  tages  konungen  jemte  m&nga  a£ 

de  sina  till  f&nga.  Han  vill  bedja,  men  i  striden  har  hans 

bonbok  kommit  bort.  Dk  han  nu  sjnnker  ned  p&  kna  vid 

sin  bonpall,  sk  finner  han  den  der,  mirakulost  kommen 
till  ratta. 

Denna  fjerde  bok  slutar  med  foljande  hanvisning  till 
&sk&darne : 

Suffise  vou8  pour  cette  ann^e. 

Femte  boken.  Konung  Ludvig  ar  sjuk  i  f&ngelset. 

Sultanen  sluter  emellertid  fred  med  honom  mot  det,  att  han 

utrymmer  Damiette  och  betalar  &tta  tusen  besanger.  Ami- 

ralerna,  som  afundas  sultanen  dessa  pengar,  uppegga  emel- 

lertid mot  honom  Outrage,  hvilken  dodar  honom.  Der- 

efter forhandla  de  med  konung  Ludvig  p&  samma  vilkor, 

som  sultanen  stipulerat.  Sedan  fordraget  kommit  till  st&nd, 

vallfardar  konungen  med  sitt  folje  till  de  heliga  stallen, 

hvilka  under  det  tio-&riga  stillest&ndet  ik  besokas  af  de 

kristna.  Under  denna  pilgrimsfard  intraffar  emellertid  en 

harold,  som  kungor,  att  engelsmannen  begagnat  sig  af  hans 

fr&nvaro  for  att  infaila  i  Frankrike  och  att  drottning  Blanche 

aflidit:  Frankrike  ar  varnlost.  Konungen  gor  sig  vid  dessa 

underrattelser  strax  redo  att  draga  hem,  men  forfoljes  p& 

&tervagen  af  de  trolosa  muselmannen.  M&nga  kristna,  som 

falla  i  deras  hander,  torteras#  (pa  scenen).  Vid  underrattel- 

sen  om  konungens  hemkomst  forskrackas  emellertid  en- 

gelsmannen och  draga  sig  tillbaka.    Boken  slutar  med: 

juc'  k  ung  an,  noble  assistance 
Adieu;  prenez  en  pascience. 
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Sjette  boken.  Bon  Conseil,  Eglise  och  Populaire  prisa 

konungen  och  klaga  ofver  hans  bortovaro  fr&n  fadernes- 
landet.  Konungen  iterkommer  och  emottages  med  jubel. 

Der  ligger  en  visa  forebr&else  i  Populaires  yttrande: 

Chevallerie  et  Prelate 
Sont  toujours  avecquea  le  Roy. 

Konungen  tager  &ter  till  sig  Bon  Conseil,  hvilken  ej 

beledsagat  honom  till  det  heligat  landet,  ty  nu  skall  han 

skipa  ratt.  Han  ordnar  strax  rattsvasendet  i  Paris,  hvars 

domsaga  forut  utarrenderats  till  den  hogst  bjudande;  nu 

utnamnes  p&  Bon  Conseils  forord  en  ny  domare,  Esfcienne 

Boyleau.  Vi  se  honom  strax  skipa  rattvisa.  En  gastgif- 
vare,  som  erh&llit  200  ecus  till  forvaring  af  en  kopman, 

vill  ej  iterlemna  dem,  nar  denne  ett  kr  senare  begar  dem 

tillbaka.  En  enka  har  en  son,  som  for  ett  slosaktigt  lif,  och 

som,  sedan  han  fortart  sitt  fadernearf,  ligger  henne  till  last. 

Hon  vander  sig  derfor  till  sin  slagting,  den  nye  domaren, 

och  junkern  hanges  i  samma  galge  som  den  orattr&dige 

gastgifvaren  till  stor  gladje  for  bodeln,  som  under  den 

foreg&ende  rattslosheten  lefvat  p&  smalkost. 

Sjunde  boken  ar  uppfyld  af  bodelsscener.  Den  visar 

oss  konungens  rattskipning.  En  dag  promenerar  han  i 

staden,  d&  han  f&r  hora  en  borgare  missbruka  Guds  namn. 

Han  l&ter  strax  en  harold  gripa  honom  och  befaller  bodeln 

att  med  ett  glodande  jern  genomborra  hans  lappar.  B&de 

Populaire  och  Bon  Conseil  finna  denna  dom  val  Strang. 

Jemnsides  med  denna  handling  loper  en  annan: 

abben  i  S:t  Nicolas  de  Laon  uppfostrar  tre  flamlandska 

adelsjunkrar,  undervisande  dem  i  franska.  Han  ar  bel&ten 

med  sina  tre  sediga  larjungar*  och  skickar  dem  ef ter  slutad 

lektion  ut  i  skogen  for  att  forstro  sig.  Der  kommer  en  hare 

springande,  och  den  ene  af  dem  skjuter  af  sitt  armborst. 

Strax  kommer  ett  par  skogvaktare  och  for  dem  infor  sko- 

gens  egare,  den  bistre  Enguerran  de  Coucy.    Han  domer 
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dem  titan  f6rbarmande  till  hangning,  och  som  bodeln  med 

sin  drang  just  kommer  dragande  der  forbi,  s&  forsigg&r 
exekutionen  strax.  Denna  bodelsscen  &r  utford  med  en 

rnasterlig  realism1. 
Abben  saknar  emellertid  sina  skyddslingar  och  beger 

sig  ut  att  soka  dem  —  han  finner  dem  hangande  i  tra- 
det  och  f&r  veta,  huru  allt  tillg&tt.  Upprord  klagar  han 

strax  infor  Ludvig,  och  Enguerran  de  Coucj  kallas 

infor  konungens  domstol.  Han  vill  vadja  till  p&rernas 

domstol,  men  detta  forvagras  honom.  D&  kastar  han  sig 

for  konungens  f otter  och  begar  n&d,  hvilken  slutligen  be- 

viljas,  men  p&  strSnga  vilkor:  han  skall  betala  10,000 

livres  i  boter,  uppfora  tvenne  kapell,  deraf  det  ena  for  de 

doda  barnens  sjalar,  och  tre  &r  vistas  landsflyktig  i  det 

heliga  landet.  For  pengarne  skola  inrattas  valgorande 
stiftelser. 

Efter  dessa  akta  prof  p&  medeltida  rattskipning  ut- 
brister  Populaire: 

Devot  peuple,  Considerons 
Que  lo  roy  veult  mottre  police 
En  son  royaulme,  et  que  justice 
Veult  garder  au  grant  et  petit, 

Aussi  qu'il  n'a  point  d'appotit 
D'appliquer  les  triors  mondains 
a  son  proffict;  a  toutes  mains 
Le  bailie,  et  donne  a  saincte  Eglise. 

Attonde  boken  handlar  om  Ludvigs  andra  korstSg  och 

dod.  Ortlning  och  rattvisa  rader  &ter  i  landet  och  fred  med 

hela  kristenheten.  Konungen  kan  an  en  gang  vanda  sina 

krafter  mot  de  otrogna.  Eglise  och  Chevallerie,  under- 

stodja  forslaget.  T&get  g&r  mot  Tunis,  foljdt  af  Populaires 

och  Bon  Conseils  oroliga  aningar.  Amiralen  af  Tunis, 

eggad  af  Outrage,  anfaller  de  kristna,  men  besegras.  Men 

pesten  rasar  redan  i  de  kristnes  leder,  konungen  angripes 

1  p.  239-245. 

Digitized  by 



—  122  — 

sjelf  och  kanner  doden  nalkas.  Han  tillkallar  derfor  sin 

son  Philip,  ger  honom  fromma  r&d  och  utandas  slutligen 

sin  sista  suck  p&  den  badd  af  aska,  han  i  sin  odmjukhet 

bestamt  som  dodslager  &t  sig.  Philip  sluter  fred  med  de 

otrogne  och  &tervander  med  haren  till  Frankrike.  Popu- 
laire  och  Bon  Conseil  klaga  ofver  den  helige  Ludvigs  dod. 

Boken  slutar  med  en  hanvisning  till  de  mirakel,  hvilka 

utgora  sista  afdelningen  i  dramat,  och  hvilka  forfattaren 

lofvar  nasta  &r  uppfora  for  &sk&darne. 

Monde  bokcn  ar  helt  egnad  &t  de  jartecken,  hvilka 

ske  vid  den  helige  Ludvigs  graf.  Handlingen  borjar  p& 

tre  olika  punkter.  En  from  kopman  beger  sig  till  Sainct 

Denis  for  att  bedja  till  den  helige  Ludvig,  som  der  gor 

mirakel.  —  En  fader  och  en  moder  hafva  en  son,  hvilken 

de  hogeligen  alska  och  tanka  gora  till  en  kyrkans  tjenare. 

—  En  tredje  seen  visar  oss  en  murare  och  en  timmerman 

i  arbete  vid  ett  nybygge.  Derp&  inflatas  de  olika  hand- 
lingarne  i  hvarandra:  barnet  faller  i  vattnet  och  drunknar; 

de  fortviflade  foraldrarne  anropa  i  tur  och  ordning  alia 

helgon,  men  forgafves;  kopmannen  kommer  der  forbi  och 

r&der  dem  att  vanda  sig  i  bon  till  den  helige  Ludvig. 

De  folja  hans  r&d,  och  barnet  vaknar  strax  till  lif.  P& 

vagen  till  kyrkan  mota  de  en  febersjuk,  som  de  likaledes 

uppmana  att  soka  hjelp  hos  Ludvig.  —  Emellertid  hafva 

muraren  och  timmermannen  arbetat  vidare  pi  sin  bygg- 
nad;  harunder  rasar  en  jordhog  och  begrafver  dem  b&da. 

Kopmannen  och  Populaire  tillskynda  vid  deras  rop  om  hjelp 

och  borja  undanskaffa  jorden  samt  anropa  den  helige  Lud- 
vig. Den  febersjuke  botas,  d&  han  inkommer  i  kapellet, 

och  de  begrafne  iterfinnas  lefvande. 

Och  med  dessa  jartecken  slutar  Gringore  sin  fram- 
stallning  af  den  helige  Ludvigs  lif. 
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4)  L'Empereur  qui  tua  son  neveu1. 

Det  intresantaste  dramat  i  denna  grupp  ar  emellertid 

kejsaren,  som  dodade  sin  nevo. 

Det  ar  en  gammal  kejsare,  hvilken  alltid  med  pligt- 
trohet  ocli  rattvisa  styrt  sitt  rike.  Nu  kanner  han  doden 

nara  ocli  marker,  att  han  ej  langre  kan  regera  med  sin 

gamla  kraft.  Han  kallar  derfor  infor  sig  sin  nevo  och 

rikets  store,  nedlagger  kronan  ocli  omgjordar  nev6n  under 

m&nga  goda^  formaningar  med  rikssvardet.  Framfor  allt 

lagger  han  honom  p&  hjertat  att  alltid  skydda  fader-  och 
moderlosa  och  vara  rattvis  b&de  mot  rika  och  fattiga. 

Men  nevon  har  ej  samma  hoga  tankar  om,  huru  mag- 
ten  bor  anvandas  som  den  gamla  onkeln.  Han  finner  i 

den  endast  ett  medel  att  fritt  f&  tillfredsstalla  sina  nycker 

och  begar.  Redan  lange  har  han  haft  lust  efter  en  arbar 

flicka,  en  fattig  enkas  dotter,  som  emellertid  tillbakavisat 

hans  otillborliga  anbud.  Nu  l&ter  han  med  v&ld  fora  henne 

till  sig  och  skandar  henne. 

Modern  och  dottern  hanvanda  sig  dk  i  sin  fortviflan 

till  den  gamle  kejsaren.  Vredgad  tillkallar  denne  nevon, 

som  emellertid  i  medvetenheten  om  sin  brottslighet  drojer 

att  infinna  sig.  Huru  djupt  kejsaren  ar  krankt  i  sin  ratts- 
kansla,  framg&r  af  hans  ord  till  nevon,  d&  denne  slutligen 
horsammar  hans  kallelse: 

Donn^  t'avoye  la  couronno 
De  Tempire,  et  tu  fis  serment 
De  regir  bien  et  justement. 
Garder  devoys  eglises  belles^ 
Veuves,  orphelins  et  pucelles, 
Et,  qui  veult  ton  fait  regarder, 
Celle  que  tu  deusses  garder, 
Tu  l'as  toy  mesme  viol^e, 

1  Text  i  Viollet  Le  Due,  Ancien  theatre  fran^ois.  t.  Ill  och  i 
Fournier,  E..  Le  theatre  fran(?ais  avant  la  renaissance.  —  F5r  biblio- 
grafien  se  Petit,  Repertoire,  p.  56. 
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Et  par  forco  tant  ra valine 
Q'ello  vient  a  moy  a  refuge. 
Et  tu  es  digne  (Testae  jugo? 
Certe,  nenny.  jour  de  ta  vie: 

Quel  deshonneur  m'as  ta  bastie 
Pour  avoir  commis  tel  horreur! 

J'ay  est6  trente  ans  empereur: 
One  tel  deshonneur  ne  me  vint. 
Mais  en  ay  pugny  plus  de  vingt 
Cruelloment  par  tel  peche\ 

Oncques  je  ne  fus  reprouche" 
D'avoir  espargne1  en  justice 
Nul  homme,  tant  fust  grant  ne  riche. 

Et  maintenant,  se  je  t'espargne, 
La  noble  empire  d'Alemaigne 

Est  deshonnore"  a  tousjours. 

Forgafves  soka  rikets  storman  urskulda  den  brotts- 
lige.  Ratten  skall  liafva  sin  g&ng,  fast  den  skyldige  ar 

kejsarens  nevo.  Nar  han  marker,  att  ingen  vill  under- 
stodja  honom,  aflagsnar  han  sitt  folje,  och  med  egen  hand 
dodar  han  nevon. 

De  tillskyndande  stormannen,  som  hapna  ofver  hans 

summariska  rattvisa,  svarar  han  med  stolthet: 

J'ay  faict  justice,  mon  amy, 
Et  vous  ne  l'eussiez  ose"  fairc. 
Bien  s<;ay  que  lui  vueillez  complaire 
Et  que  vous  Taymez  et  craignez. 
Se  je  vous  en  eusse  chargez, 
On  eust  mis  la  chose  a  demain; 

Et  pour  tant  ay-je  de  ma  main 
Faict  justice,  doubtant  mon  blasmo. 

Men  den  haftiga  sinnesrorelsen  gor  slut  pa  den  gamle 

kejsarens  sista  krafter.  Han  bereder  sig  till  d(3den.  For 

sin  kaplan  biktar  han  alia  sina  synder  och  beg&r  odmjukt 

absolution  och  sakramentet.  Men  kaplanen  kan  ej  upp- 

fylla  hans  begaran,  ty  en  synd  har  han  annu  ej  biktat, 

nemligen  att  han  dodat  sin  nevo.  Den  gerningen  fingrar 

han  emellertid  icke,  utan  vidh&ller,  att  han  endast  upp- 

fylt  rattvisans  fordringar.    Han  beder,  att  kaplanen  &t- 
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minstone  pi  afstind  skall  lita  honom  se  hostian,  och  for- 

sjunker  si  i  brinnande  bon  till  Gud,  bekanner  for  honom 

sina  synder  och  beder,  att  han  mi  mottaga  hans  sjal.  Och 

di  intraffar  ett  under:  af  osynliga  hander  narmas  hostian 

till  hans  lappar,  och  hari  dor  i  frid,  ty  Herren  Gud  har 

sjelf  gifvit  tillkanna,  att  hans  gerning  var  rattvis. 

Handlingen  i  detta  drama  ar  liflig  och  sammantrangd, 

diktionen  vacker.    Att  doma  efter  metern  tyckes  det,  som 

om  vissa  af  de  me9t  patetiska  partien  sjungits.    Si  t.  ex. 

yttrar  flickan,  di  hon  klagar  infor  kejsaren: 

La  plus  desolee 
Suis  de  la  contree, 
Et  toute  esploree; 
Vous  orrez  pourquoy: 
J'ay  este  emblee, 
En  chambre  enfermee 

Et  puis  violl^e 
Comme  maulgr^  moy.  otc.  1 

Karaktererna  aro  val  uppfattade  och  individualiserade; 

afven  de  bida  bofvar,  hvilka  for  nevons  rakning  rofva  la 

belle  mignotte,  aro  i  ett  par  korta  scener,  som  bryta  tonen 

i  den  for  ofrigt  allvarliga  handlingen,  miisterligt  tecknade. 
Detta    drama   erinrar   i   mer   an   ett   afseende  om 

Miracles  de   Notre  Dame  frin  trettonhundratalet.  Redan 

i  sjelfva  fabeln,  hvars  kalla  ar  obekant,  tycker  man  sig 

spira  allmanna  likheter  med  vissa  af  dessa  mirakel.  I 

flickans  anropande  af  jungfrun  fornimmer  man  en  svag 

iterklang  frin  Mariabonerna  i  de  forra: 

Royne  de  bonte*, 
Dame  de  beaute* Fontaine  benigne 
En  ma  chastete 
Et  virginity 
Vueillez  estre  encline  etc. 

1  Jmf.  harmed  Th.  Sibilets  yttrande  om  versifikationen  i  moral  i- 
teterna:  Toutes  sortes  de  vers  y  sont  recus  en  melange  et  variete,  meme 

tu  y  trouveras  ballades,' triolets,  rondeaux,  doubles  et  parfaits  lays,  vire- 
lays,  tous  amasses  comme  morceaux  en  fricassee. 
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Sjelfva  dramats  upplosning  sker  afven  genom  ett  mi- 
rakel. 

Men  annu  mera  har  detta  drama  gemensamt  med  mo- 

raliteten.  Det  &r  en  verklig  histoire,  en  berattelse  drama- 

tiserad  i  moraliskt  syfte.  Den  lardom,  som  kan  dragas  af 

sk&despelet,  inskarpes  hos  &sk&darne  i  slutrepliken : 

Ainsi  conclus  que  tout  seigneur, 
Qui  a  grant  regne  et  grant  pollice, 
Doit,  sans  avoir  a  nul  favour, 
Exercer  et  faire  justice. 
Car  equity  est  artifice 
Quo  beatitude  congnoist, 
Et  chascun  en  son  benefice 

Jugera  celuy  qui  tout  voit. 

Men  dramats  ide  ar  har  ej  forkroppsligad  i  allegori- 

ska  personligheter,  som  kallt  moralisera.  Kejsaren,  den 

adle  representanten  for  rattvisans  hoga  ide,  ar  en  verklig 

individ,  en  menniska,  som  fylles  af  patos,  nar  han  ser 

denna  ide,  som  han  hela  sitt  lif  k&mpat  for,  krankt  och 

fortrampad.  Och  detsamma  ar  forh&llandet  med  de,  andra 

personerna  i  stycket 1 . 
Det  allvarliga  medeltidsdramat  i  Frankrike  har  val 

aldrig  stigit  hogre  an  i  detta  sk&despel.  Det  innehaller 

verkliga  dramatiska  motsatser  b&de  i  karaktererna  och  i 

situationerna.  Mellan  nevon  och  kejsaren  och  mellan  denne 

och  presten  existerar  en  verklig  konflikt.  Det  best&r  ej 

endast  af  frist&ende  scener,  utan  har  redan  vunnit  n&got 

af  den  fasthet  i  byggnaden  och  af  den  formfullandning, 

som  utmarka  det  moderna  dramat  i  jemforelse  med  det 

medeltida.  Genom  den  ide,  som  svafvar  ofver  hela  dra- 

mat, genom  det  patos,  som  fyller  hufvudpersonen,  ar  detta 

lilla  drama  nastan  en  tragedi.  Det  visar  tydligt,  hum 

medeltidsdramat,  afven  ofverlamnadt  &t  sig  sjelf,  kunnat 

1  Den  enda  allegoriska  figuren  i  stycket  ar  La  Sainte  Hostie. 
Ty  hostian  fdrsinligades,  sasom  det  framgar  af  personalfbrteckningen  af 
on  kvinnofigur. 
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utbilda  sig  till  ett  modernt  drama,  hvilket  verkat  genom 

karakterer^och  h&ndelser  i  forening1. 
Men  denna  utveckling,  sent  borjad,  fick  ej  lange  ostord 

fortgi.  Den  afjdipptes  af  den  frambrytande  pseudoklas- 
siska  rigtningen  vid  seklets  midt \ 

n.  Dramer  af  sedeskildrande  karakter. 

Af  de  efterfoljande  dramerna  st&r  ett,  Griseldis,  p& 

of verg&ngen  mellan  mirakelspelet  och  moraliteten  och  tillhor 

trettonhundratalets  sista  &r.  Ett  annat,  La  prise  de  Calais, 

som  mera  ar  en  dialog  an  ett  verkligt  drama,  ar  skrifvet  16B8 

och  hor  s&ledes  strangt  tageb  icke  till  denna  period.  D& 

det  emellertid  ej  visar  spSr  af  antik  p&verkan  anfores 

det  for  fullstandighetens  skull  har.  De  ofriga  &ro  rena 

moraliteter  och,  s&vida  man  kan  satta  tro  till  den  delvis 

endast  traditionella  dateringen,  skrifna  under  de  tjugo  &r, 

1530 — 1550,  som  narmast  foregingo  det  pseudoklassiska 
dramats  framkomst. 

Narmare  bestamdt  tillhora  dessa  dramer  den  art  af 

moralitet,  hvilken  tyckes  hafva  haft  sin  egentliga  blom- 
string  vid  denna  tid,  de  s.  k.  Histoires  \  Inga  allegoriska 

figurer  forekomma  s&ledes  i  dem,  eller  om  de  forekomma, 

spela  de  endast  en  biroll,  och  handlingen  utvecklas  af 

1  Jmf.  Petit.  Bepertoiro  p.  56. 
2  Dramat  ar  tryckt  1543. 
Fournier  anmarker,  att  atilen  i  detta  drama  ar  sa  ojemn,  att  man 

skulle  kunna  tro,  att  det  vore  skrifvet  af  tva  olika  personer;  spr&ket 
forefaller  till  och  med  att  vara  fran  tva  olika  perioder. 

Fran  litenir  synpunkt  finnes  afven  atskilli^t,  3om  kundo  tala  for 
detta  antagande.  Kanske  ar  det  ursprungligen  ett  gammalt  mirakelspel, 
som  i  bdrjan  af  femtonhundratalet  delvis  omskrifvits  af  en  moralitets- 
f5rfattare? 

*  I  tekniskt  afseende  h5r  saledes  afven  L'empereur  qui  tua  son 
neveu  till  denna  grupp. 
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verkliga  individer,  ej  af  abstrakta  personligheter.  Alia 

aro  de  begransade  till  sitt  omf&ng;  handlingen  ar  buren 
och  sammanh&llen  af  en  ide.  Diktionen  ar  i  allmanhet 

synnerligen  val  behandlad  och  visar,  huru  kanslan  for  for- 
men  ar  i  stigande  i  denna  tids  dramatiska  literatur.  Ett 

af  dem  bar  bemtat  amne  direkt  fr&n  antik  kalla.  Dylika 

drag  hantyda  p&,  att  den  vaxande  antikstromningen  ej 

lemnat  dem  belt  ocb  b&llet  oberorda.  Ofver  hufvud  taget 

har  medeltidsdramat  aldrig  n&tt  bogre  an  i  denna  grupp 

af  dramer.  Dessa  histoires  st&  i  sjelfva  verket  den  kom- 

mande  tragedien  och  komedien  nara,  ocb  bade  ej  medel- 

tidsdramats  utveckling  genom  antikriktningens  framt&- 

gande,  blifvit  stackt,  s&  hade  just  ur  denna  art  af  medel- 
tidsdrama  kunnat  framg&  ett  drama  i  modern  mening. 

Redan  Thomas  Sibilet  bar  insett  detta,  s&som  det 

framg&r  af  den  karakteristik  han  ger  af  denna  art  af  mo- 

ralitet,  hvilken  ban  skarpt  skiljer  fr&n  den  allegoriska 1 : 

La  Moralite  framboise  represent©,  en  quelque  sorte,  la  tragedie  grec- 
que  et  latine,  singulierement  en  ce  qu'elle  traite  faits  graves  et  princi- 
paux.  Et  si  le  Francois  s'estoit  rang^  a  ce  que  la  fin  de  la  moralite"  fust 
toujours  triste  et  doulourese,  la  morality  seroit  tragedie. 

Hela  denna  grupp  af  sedeskildrande  dramer  utgor  etfc 

slags  borgerlig  komedi,  hvilken  ej  s&  litet  erinrar  om  la 

comedie  larmoyante  under  sjuttonhundratalet.  I  detta  sam- 

manhang  fortjenar  det  att  p&pekas,  att  Voltaire  skrifvit 

en  komedi  ofver  samma  amne,  som  afven  finnes  behand- 

ladt  i  denna  grupp  af  dramer:  L'enfant  prodigue. 

L'estoire  de  Griseldis  ar  det  aldsta  franska  profan- 

drama,  hvilket  bevarats  till  v&ra  dagar.  Enligt  en  an- 
teckning  i  slutet  af  manuskriptet  ar  det  forfattadt  &r  1395. 

En  tradition,  som  ej  forefaller  osannolik,  men  ej  heller  ar 

1  Art  poitique  frangois.   Paris  1579.   Kap.  VIIL   (Citerad  efter 
en  afskrift  tillhorig  professor  H.  Schuck.) 
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bevisad,  vet  att  berktta,  att  detta  forsta  franska  novell- 

drama  1395  spelats  af  La  Basoche  infor  Charles  VI. 

Det  ar  ett  af  medeltidens  mest  omtyckta  sagoamnen, 
hvilket  har  dramatiserats. 

Markis  Gautier  de  Saluces  ar  en  valdig  j&gare.  Hans 

banner  och  vasaller,  hvilka  aro  honom  varmt  tillgifna, 

hafva  ofta  bedfc  honom  taga  sig  en  hustru,  for  att  ej  mar- 
kisatet  efter  hans  dod  m&  falla  i  frammande  hinder.  Men 

markisen  alskar  sitt  fria  och  obundna  ungkarlslif  och  ar 

en  stor  hatare  af  kvinnokonet.  Lange  skanker  han  d  erf  or 

ingen  uppmarksamhet  &t  deras  forslag.  Slutligen  lofvar 

han  dock  att  gifta  sig,  men  blott  p&  det  vilkor,  att  hvem 

han  an  valjer  till  brud,  skola  hans  underhafvande  behandla 

henne  med  aktning.  Detta  ar  ju  en  rimlig  begaran,  och 

alia  lofva  ocksS.  att  uppfylla  den.  M&nga  hogfcfornama 

personer,  slagtingar  och  grannar  bjudas  till  brollopet,  och 

dragter  sommas  &fc  bruden,  utan  att  annu  n&gon  vet,  hvem 
hon  ar. 

P&  hans  gods  bor  emellertid  en  gammal,  fattig  herde, 

Janicola,  hvars  skona  dotter  Grriselidis  ar  ett  monster  af  alia 

kvinliga  dygder.  Markisen  har  lagt  marke  till  henne  under 

sina  jagtutflygter  i  skogen.  Han  har  sett,  med  hvilken 

flit  och  klokhet  hon  styr  om  det  lilla  hush&llet,  och  med 

hvilken  omhet  hon  v&rdar  den  gamle. 

S&  kommer  den  dag,  hvilken  ar  utsatt  till  brollopet. 

Markisen  drar  med  sitt  folje  igenom  skogen,  som  galde 

det  en  vanlig  jagtutflygt  och  kommer  fram  till  Janicolas 

hydda.  Vid  kalian  st&r  Griselidis  och  hemtar  vatten, 

ty  hon  skall  tvi  sin  faders  f otter.  Markisen  g&r  fram 

till  gtibben  och  begar  hans  dotters  hand.  Den  fattige 

herden  bugar  sig  djupt  och  fcackar  glad  for  det  lysande 
anbudet.  Men  en  sak  fordrar  markisen  af  sin  brud:  hon 

skall  vara  honom  blindt  underdSnig  och  lyda  honom  utan 

motsagelse,  hvad  han  an  befaller.    Detta  lofvar  Griselidis 
9 
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hogtidligt.  D&  framtrader  foljet  och  ifor  bruden  rika  kla- 
der,  och  s&  stir  brollopet. 

Denna  forsta  afdelning  af  dramat  afslutas  med  en 

seen  mellan  tv&  herdar,  i  hvilken  hufvudhandlingen  ko- 
miskt  iterspeglas.  Den  ene  fcror  sig  redan  vara  riddare, 

liksom  Griselidis  markisinna.  Den  andre  gor  narr  af  ho*K>m. 

Med  jemnmod  bar  Griselidis  sin  upphojelse.  Hennes 

husliga  dygder  och  vardiga  upptradande  vacka  allman  be- 
undran.  Hon  blir  moder  och  foder  en  dotter,  hvilken  hon 

omfattar  med  all  den  omhet,  hvaraf  hennes  hjerta  ar  mak- 

tigt.  Men  markisen,  som  vill  satta  hennes  lydnad  p&  prof, 

tager  barnet  ifr&n  henne  utan  att  saga,  hvad  han  gor  af 

det.  Hon  tror,  att  han  l&tit  doda  det,  men  i  hemlighet 

uppfostras  det  hos  en  kvinlig  slagting  i  Bologna.  Anyo 

blir  hon  moder  och  foder  en  son.  Afven  denne  berof- 

vas  henne  af  gem&len,  men  hon  bar  sin  forlust,  utan  att 

en  klagan  kommer  ofver  hennes  lappar. 

Men  annu  tyckes  markisen  ej  vara  ofvertygad  om, 

att  han  har  en  lydig  hustru,  och  han  satter  henne  derfor 

pi  ytterligare  ett  prof  —  det  sv&raste  af  alia. 
Han  begar  hos  p&fven  rattighet  att  skilja  sig  fr&n 

sin  hustru,  hvilket  utan  sv&righet  beviljas  honom.  Der- 

efter  uppmanar  han  Griselidis  att  iter  begifva  sig  till  sin 

faders  hydda  och  att  endast  medtaga,  hvad  hon  fort  med 

sig  derifr&n.  Griselidis  svarar  honom  med  undergifvenhet 

som  alltid,  men  det  ligger  dock  en  forebr&else  i  hennes 
milda  ord: 

Mon  tre9  chier  seigneur,  voirement 
Tousjours  ay  scou  et  savoye, 
Et  assez  sou  vent  me  pensoye 
Que  entre  ta  magnificence 
Ta  valeur  et  ta  grant  puissance 
Et  ma  povrete  ne  pouvoit 
Ja  point  avoir  ne  ne  devoit 
Aucune  comparacion. 
Ne  quelconques  proporcion 
Noncqiies  ne  me  reputay  digne 
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D'estre  seulement  ta  meschine 
No  t'epouse  en  quelque  maniere. 
Et  en  ta  court  noble  et  pleniere 

En  laquelle  tu  m'as  fait  dame 
Dien  preng  a  tesmoing  sur  mon  ame 
Que  toujours  me  suis  reputee 
Ta  povre  ancelle  et  demouree. 

Et  de  tant  que  j'ay  demo  are 
Avec  toy  en  grant  dignite 
Et  honneur  dont  digne  n'estoye, 
Longtemps  en  honneur  et  en  joye 
Diea,  et  toy,  Sire,  regracie. 
Et  desci  suis  appareillie 
De  rotouraer  en  la  maison 
Mon  pere  qui  este  ma  bon, 
Ou  je  fui  jadiz  en  jeunesce, 
En  paix  de  cuer  et  en  lyece. 
Ma  viellesce  y  trespasseray 
Comme  ma  jeunesce  y  usay; 
Et  mourraye  comme  veufvo  eureuse 
Qui  ay  este  femme  et  espeuse 
De  tel  et  si  noble  seigneur; 

Et  puis  qu'  ainsi  est  en  boneur, 
A  ton  autre  espeuse  mon  lieu 
Delaisse  d'umble  cuer  et  dieu 
Vueille  que  viegne  a  tres  bonne  heure 

En  ce  lieu  ou  j'ay  ma  demeure, 
Et  tres  joyeuse  par  longtemps. 

Car  depuis  qu'elle  t'est  plaisans. 
Sanz  regret  du  lieu  je  me  part  .  .  . 
En  recompensant  seulement 
La  virginite  qu'apporfay 
A  toy  quant  au  palaiz  entray 
Laquelle  ne  puis  remporter. 
II  te  plaise  a  commander 
Que  Ten  me  laisse  une  chemise 
A  Tissue  de  ton  servise 
De  laquelle  je  couvrerraye 

Jusque  a  tant  qu'  a  l'ostel  vonray 
Le  ventre  ta  femme  jadiz. 

S&  kommer  lion  nastan  naken  till  faderns  hydda, 

ocli  riddaren,  sora  ledsagar  kenne,  gr&ter  ofver  hennes 
h&rda  lott. 

Men  annu  aro  ej  profningens  dagar  slutade.  Marki- 

sen  hemtar  sina  b&da  barn  fr&n  Bologna  och  kallar  Gri- 
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selidis  upp  p&  slottet.  Han  foregifver,  att  dottern  ar  en 

fornam  prinsessa,  hvilken  han  arnar  akta,  och  befaller,  att 

hon  skall  anordna  brollopsst&ten.  Hon  gor  det.  »Hvad 

tycker  du  om  min  nya  gemSl»,  fr&gar  henne  markisen. 
Allt  hvad  hon  lidit  under  de  g&ngna  &ren  skymtar  fram  i 

hennes  svar,  som  emellertid  endast  ar  en  forbon  for  en 

annan,  for  rivalen: 

Ha,  sire,  croy  certainement 
Que  plus  honneste  ne  plus  belle 
Ne  pourroies  trouver  de  celle  .  .  . 
Et  bieneureulx  deviendras 
Et  tout  joye  y  auras, 
Si  comme  je  Tespoire  et  desire. 
Mais  une  Chose  te  vueil  dire 
De  prier  et  amonester 
Que  de  aguillons  molester 
Tu  ne  vueil les  ceste  espousee, 

Dont  tu  as  l'autre  aguillonnee; 
Car  ceste  est,  je  n'en  doubte  mie, 
Delicieusement  nourrye, 
Et  plus  jeune  assez  et  plus  tendre; 

Si  ne  pourroit  souffrir  n'attendre 
A  son  cuer  si  grief  pestilence 

Comme  j'ay  souffert  sans  contredit. 

Denna  sublima  odmjukhet  besegrar  markisen.  Det 

l&nga  profvet  ar  slutadt,  och  Griselidis  intar  &ter  sin  forra 

vardighet  vid  sin  gem&ls  sida.  De  iterfunna  barnen  falla 

henne  om  halsen,  och  hennes  gamle  fader  kallas  till  mar- 

kisens  hof.  Dramat  slutar  med  en  seen  af  herdar,  lik- 
nande  den  foreg&ende. 

Det  hande  sig  en  dag,  att  Boccaccios  glada  noveller, 

minga  kr  efter  deras  framkomst,  folio  i  handerna  p&  den 

allvarlige  Petrarca.  Han  bl&ddrade  i  boken,  och  slut- 

ligen  stannade  han  vid  historien  om  Griselidis  (Decame- 

rone  X  dagen,  10  novellen),  den  kanske  mest  medel- 

tidsartade  i  hela  samlingen.  Den  laste  han,  den  tillta- 
lade  honom,  han  ofversatte  och  bearbetade  den  p&  latin, 
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och  s&  gjorde  den  sin  rond  i  Europa.  Det  ar  detta  Pet- 

rarcas  latinska  bref,  som  legat  till  grand  for  den  franska 

drainaturgens  arbete. 
Griselidis  ar  liksom  Miracles  de  Notre  Dame  skrifvet 

p&  Attastafviga  vers,  parvis  rimmade.  Det  ar  mycket  sym- 

metriskt  i  sin  byggnad.  Det  borjar  med  en  prolog,  hvil- 
ken  tjenar  som  exposition  for  dramat.  Detta  sonderfaller 

i  tv&  delar:  den  forsta  behandlande  handelserna  fore  brol- 

lopet,  den  andra  hvad  som  foljer  efter,  och  b&da  delarne 

afslutas  af  en  herdescen,  ett  intermezzo  af  en  temligen 
tarn  komik. 

Hvad  tekniken  betraffar,  st&r  Griselidis  ilara  Miracles 

de  Notre  Dame.  Det  tillhor  ju  ocks&  ungefar  samma  tid. 

I  detta  drama  forekommer  dock  ej  n&gra  ofvernaturliga 

magters  ingripande:  ingen  jungfruuppenbarelse,  inga  eng- 

lar,  inga  djeflar.  Men  med  den  n&derika,  forl&tande  jung- 
frun  har  afven  bofven  forsvunnit,  hvilken  standigt  finnes 

i  Miracles  de  Notre  Dame,  och  denned. har  ocks&  hand- 

lingen  forlorat  i  dramatisk  spanning.  Griselidisdramat  ter 

sig  som  en  idyll  eller  som  ett  moraliskt  exempel. 

Ty  erinrar  detta  drama  i  vissa  afseenden  om  mira- 

kelspelen,  s&  liknar  det  ocks&  ej  s&  obetydligt  moraliteten. 

Denna  dramats  karakter  antydes  ju  redan  af  namnet:  histoire 

.  .  .  miroir  des  dames  mariees.  Och  denna  Griselidis,  detta 

medeltidens  ideal  af  kvinnan,  ar  knappast  en  menniska: 

hon  ar  en  allegori,  hon  ar  sjelfva  den  kristna  odmjukheten. 

Ett  utmarkt  exempel  p&,  huru  moraliteten  utvecklade 

sig  till  sedekomedi,  ar  ett  annat  dramfl,  hvars  fullstan- 

diga  titel  lyder:  Nouvelle  moralite  d'une  pauvre  fille  villa- 
geoise  laquelle  ayma  mieux  avoir  la  teste  couppee  par  son 

pere  que  d'estre  violee  par  son  seigneur,  faicte  a  la  louenge 
et  honneur  des  chastes  et  honnestes  filles,  d  quatre  person- 

nages  (le  Pere,  la  Fille,  le  Seigneur,  le  Valet)  1 . 
1  Tryckt  i  Paris  hos  Simon  Calvarin,  s.  d.  For  bibliografien  se 

Petit,  Repertoire,  p.  95. 

Digitized  by 



—  134  - 

Det  ar  af  broderna  Parfait  anfordt  under  aret  1536 

(t.  Ill,  p.  145),  men  utan  att  nagot  skal  lemnas  for  denna 
datering. 

I  det  lilla  dramat  upptrada  fyra  personer:  bonden  och 

hans  dotter  a  den  ena  sidan,  herren  och  hans  tjenare  a 

den  andra.  I  forsta  scenen  befinna  vi  oss  i  bondens  stuga; 

han  ar  annu  nedtryckt  ofver  sin  hustrus  dod  och  klagar 

sin  sorg  for  dottern,  som  ar  sysselsatt  med  husliga  bestyr. 

Replikerna  falla  korta  och  fora  direkt  in  i  handlingen: 

»Ma  fille!  —  Que  vous  plaist  mon  p&re?  —  Que  fais 

tu  ?  —  Je  cuis  le  potage.  —  Ha  dieu  ait  Tame  de  ta  mere. 

—  Ma  fille!' —  Que  vous  plaist,  mon  pere?  —  N'est  ce  pas 
douleur  amere,  que  mort  m>a  deffait  mon  mesnage?* 

»Matte  jag  bara  ej  forlora  afven  dig»,  utbrister 
fadern. 

»Jag  stannar  hos  dig,  sa  lange  jag  lefver»,  svarar  den 

goda  dottern. 
Derpa  flyttas  scenen,  och  herremannen  och  tjenaren 

upptrada: 
»Har  jag  ej  vackra  klader»,  fragar  husbonden  ...»  hvad 

sager  man,  da  jag  gar  vagen  fram  .  .  .  kanner  du  nagon 

vacker  flicka,  som  kunde  ansta  mig?»  —  >Jo  jo  men,  den 

fattige  Groux-Moulus  dotter  —  *Esglentine  au  beau  corps 

menu*,  skulle  nog  passa  er,  men  det  ar  en  honett  flicka ». 

—  »Groux-Moulu  ar  min  underhafvande,  ga  och  sag  till  hans 

dotter,  att  hon  gor  mig  ett  besok,  och  lofva  henne,  att  jag 

i  sa  fall  skall  gifta  mig  med  henne ». 

Tjenaren  utfor  sin  herres  befallning,  men  kommer 

ingen  vart  med  flickan,  hvilken  svarar  klokt  for  sig.  Da 

blir  herren  ond  och  skickar  annu  en  gang  tjenaren  med 

befallning,  att  om  flickan  ej  godvilligt  vill  folja  honom, 

han  med  vald  skall  fora  henne  med  sig. 

Nu  folja  tva  monologer:  i  den  forsta  tackar  fadern 

Gud  for,  att  han  latit  honom  behalla  dottern;  i  den  andra 

uttrycker  dottern  sina  oroliga  aningar.  Hon  fruktar  herre- 
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man  Tien  och  beder  jungfrun  om  bist&nd.    De  upplysa  oss 

s&ledes  om  den  stamning,  hvari  de  befinna  sig,  nar  nu  tje- 

naren  kommer  tillbaka.    Han  forespeglar  flickan  alia  de 

rikedomar  hon  skall  f&:  »du  skall  erh&lla  guld  och  silfver 

och  pelsfodrade  dragter  och  balten  och  juveler  —  och  sen 

kan  du  gifta  dig  rikt  och  fornamt*.    Men  flickan  l&ter  ej 

narra  sig  af  vackra  loften: 
Ce  seroit  tres  belle  parure; 

Mais  mon  corps  ne  seroit  qu'ordure, 

svarar  hon  och  ropar  sin  fader  till  hjelp,  *ty  hellre  vill 

jag  brannas  an  folja  honom*.  Och  fadern  sager:  »battre 

att  hon  mister  hufvudet  an  foljer  dig  till  din  herre*.  Han 

hotar  drangen  med  stryk,  om  han  ej  packar  sig  i  vag. 

Herremannen  beger  sig  dk  sjelf  till  bondens  hydda, 

och  nu  tjenar  motst&nd  ej  langre  till  n&got.  Gubben  f&r 

stryk;  flickan  ber  endast  om  en  timmas  uppskof  —  hon 

vill  forst  tala  med  sin  fader.  Herremannen  beviljar  hen- 

nes  begaran,  men  staller  sig  sjelf  att  lyssna  till  deras 
samtal. 

Och  hvad  han  nu  hor  och  ser,  ror  hans  hjerta.  Flickan 

racker  fadern  ett  svard,  knafaller  framfor  honom  och  ber 

honom  afhugga  hennes  hufvud:  >detta  ar  det  enda  satt 

hvarpS-  jag  kan  undg&  herremannen ».  D&  uppger  denne 

sitt  onda  upps&t,  han  trader  fram  och  setter  en  krona  af 

hvita  blommor  pi  den  dygdiga  flickans  hufvud  och  lofvar 

att  beg&fva  hennes  fader  med  rikedomar.  Och  den  lilla 

genrebilden  afslutas  med  n&gra  ord,  hviika  fadern  riktar 

till  ask&darne,  och  som  resumera  styckets  moral. 

Denna  fabel  har  en  viss  likhet  i  sina  hufvuddrag  med 

den  ur  Roms  historia  bekanta  berattelsen  om  Virginia,  hvil- 
ken  fadern  under  liknande  forh&llanden  dodade,  endast  att 

den  har  ar  lokaliserad  i  en  lagre  sfer. 

Ett  annat  drama,  som  hor  till  denna  grupp,  ar  L 'enfant 
ingrat.  Det  M-r  berattelsen  om  en  otacksam  son,  hvars  for- 
aldrar  till  honom  ofverl&tit  alia  sina  egodelar,  for  att  han 
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skall  kunna  ingk  aktenskap  med  en  adelsmans  dotter.  Nar 

foraldrarne  efter  brollopet  komma  till  honom  och  begara, 

att  han  skall  underh&lla  dem,  kastar  han  endast  ett  stycke 

svart  brod  till  dem.  D8,  de  klaga  ofver  denna  behandling, 

koras  de  ut.  Fadern  forbannar  sonen,  hvilken  dock  titan 

att  l&ta  sig  bekomma  sl&r  sig  ned  vid  sitt  rikt  forsedda 

bord  och  med  knifven  oppnar  en  pastej,  *pour  scavoir  qu'on 
y  a  boate*.  En  padda  hoppar  d&  ut  och  biter  sig  fast  vid 

hans  ansigte;  den  kan  ej  p&  n&got  satt  bortskaffas.  Man 

forst&r  d&,  att  Gud  velat  straffa  den  otacksamme  sonen. 

Man  for  honom  till  kyrkoherden,  till  biskopen,  till  p&fven, 

och  denne,  hvilken  ser  hans  dnger,  befriar  honom  fr&n 

paddan.  Den  otacksamme  sonen  beder  derefter  sina  for- 

aldrar  om  forl&telse  och  erh&ller  densamma  f. 

En  annan  vanartig  sons  historia  berattas  i  L'enfant 
de  Perdition,  hvilken  lefver  med  str&trofvare,  under  det 

hans  fader  suckar  ofver  hans  laster,  och  hans  moder  ur- 
saktar  dem.  Han  foresl&r  sina  foljeslagare,  att  han  skall 

g&  och  doda  sina  foraldrar  for  att  komma  &t  deras  egode- 
lar.  Han  gor  s&  och  kvafver  med  egen  hand  fadern  och 

modern  samt  bemaktigar  sig  deras  rikedomar,  hvilka  hans 

medhjelpare  dock  strax  fr&ntaga  honom.  Han  dor  fortvif- 

lad,  &kallande  djeflarne2: 
A  tous  les  diables  me  command. 

Bada  de  nyss  anforda  dramerna  p&minna  i  n&gon  m&n 

om  bibelns  parabel  om  den  forlorade  sonen.  Afven  denna 

har  gifvit  amne  till  en  moralitet,  L'enfant  prodigue,  i  hvil- 
ken forfattaren  har  lokaliserat  berattelsen  i  denna  tids  for- 

mognare  borgareklass  3.    Det  var  ett  af  tidens  mest  om- 

1  Jemf.  Petit",  Eepertoire  p.  61.  —  En  utforligare  analys  finnes 
hos  Parfait,  t.  in,  p.  153. 

1  Jemf.  Petit,  Repertoire,  p.  57.  -  Parfait,  t.  Ill,  p.  153. 
3  Den  finnes  analyserad  hos  Parfait  t.  Ill,  p.  139  och  i  Bi~ 

bliotheque  du  Iheatre  frangois  (de  la  Valliere)  t.  I,  p.  4. 
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tyckta  drainer  och  begagnades  ej  toinst  som  skolkomedi. 

Redan  1498,  d&  Philip  den  gode  holl  sitt  int&g  i  Gand, 

spelades  den  som  mystere  mime.  S&som  drama  ar  den 

uppford  flere  g&nger  p&  olika  stallen  mellan  &ren  1604 — 

1680  !.  Hollandaren  Gnapheus  2  skref  ofver  samma  amne 
en  latinsk  komedi  under  titeln  Acolastus,  tryckt  1640  i 

Koln  och  1644  i  Paris,  och  hvilken  i  sin  ordning  ligger 

till  grand  for  en  m&ngf aid  af  bearbetningar  p&  olika  spr&k ; 

bland  dessa  finnes  en  ofversattning  p&  franska  gjord  af 

Antoine  Tyron  1564. 

I  en  annan  moralitet  fr&n  denna  tid,  Les  F feres  de 

Maintenant 3,  har  man  Josef  och  hans  broders  historia,  om- 
kladd  i  tidens  dragt.    Dess  inneh&ll  ar  foljande: 

Efct  gammalt  akta  par  har  tre  soner,  hvilka  utgora 

deras  &lderdoms  gladje;  ty  barnen  arta  sig  val  och  alska 
hvarandra  inbordes.  For  att  satta  deras  inbordes  karlek 

p&  prof  och  samtidigt  gifva  dem  en  nyttig  lardom,  kallar 

fadern  dem  infor  sig  och  kastar  for  deras  fotter  en  knippa 

kappar,  hvilka  aro  h&rdt  sammanbundna.  Han  beder  hvar 

och  en  af  broderna  att  forsoka  afbryta  densamma,  hvilket 

emellertid  ingen  af  dem  formar.  Han  uppmanar  dem  Ak 

att  losa  bandet  och  bryta  sonder  kapparne  en  for  en.  Det 

g&r  som  en  lek.  Ur  detta  »exempel»  drar  han  s&  den  ino- 
raliska  lardomen,  att  broderna  alltid  bora  h&lla  tillsamman, 

ty  enighet  gifver  styrka.  Forh&llandet  ar  ocks&  battre 

mellan  dem  an  n§gonsin,  och  Amour  fraternel  synes  midt 
ibland  dem. 

Emellertid  begifva  sig  de  b&da  aldre  brodefna  ut  i 

skogen,  der  de  lagga  sig  att  sofva,  under  det  att  den  yngste 

stannar  hemma  hos  fadern,  hvars  alsklingsbarn  han  ar.  Har 

1  Petit,  Repertoire,  p.  58. 
1  Du  Verdior,  cit.  uppl.,  t.  Ill  p.  552. 
3  Text  i  Viollet  Le  Due,  Aneien  theatre  francois,  t.  III.  —  For 

bibliografien  se  Petit,  E^pertoire,  p.  64. 
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firmer  dem  Envie,  som  vapnad  med  sin  bage  ar  ute  pa  jagt 
for  att  med  misshallighetens  pilar  traffa  menniskobarnen. 

De  bada  broderna  blifva  henne  ett  latt  byte:  de  finna, 

att  de  aro  tillbakasatta  for  den  yngste  och  mest  alskade 

brodern.  I  tid  upptrader  emellertid  Remort  de  Conscience 

och  tillintetgor  for  denna  gang  afundens  anslag.  Derpa 

fora  de  bada  broderna  faderns  boskap  ut  att  beta  pa  an- 

garne.  Har  finner  dem  ater  Envie,  och  denna  gang  gora 

hennes  pilar  den  asyftade  verkan.  Nar  den.  yngste  brodern 

kommer  och  besoker  dem,  kasta  de  honom  i  en  brunn, 

doppa  hans  kladnad  i  blod  och  bara  den  till  fadern,  sa- 

gande,  att  de  funnit  den  i  skogen. 

Foraldrarne  aro  fortviflade  ofver  sitt  alsklingsbarns 

dod.  Da  upptrader  ater  Remort  de  Conscience  och  vander 

brodernas  sinne  till  det  battre.  De  bekanna  for  fadern, 

hvad  de  gjort,  och  han  forbannar  afundsjukan.  De  soka 

efter  brodern,  hvilken  lyckligtvis  aterfinnes  lefvande,  och 
erhalla  hans  forlatelse.  Fadern  beder  dem  for  framtiden 

akta  sig  for  afundsjukans  ingifvelser,  och  karleken  herskar 

ater  i  den  lyckliga  familjen. 

Delvis  forekommer  i  detta  drama  en  dubbel  motive- 

ring.  Sa  t.  ex.  hafva  de  bada  broderna  redan  borjat  angra 

sitt  handlingssatt  mot  brodern,  innan  Remort  de  Conscience 

upptrader  !. Annu  tva  dramer  eller  snarare  situationsbilder  bora 

har  namnas.  Det  ena,  Histoire  rommaine  d'une  femme  qui 
avoit  voulu  trahir  la  cite  de  Romme,  et  comment  la  fille  la 

nourrit  six  sepmaines  de  son  lait  en  prison  7,  har  hemtat  sin 
fabel  direkt  ur  en  antik  kalla.  Samma  handelse  aterfinnes 

nemligen  i  en  fabel  af  Hyginus,  hos  Plinius  den  aldre  och 

i  Valerii  Maximi  Facta  et  Dicta.  Den  senares  framstall- 

ning  var  sakerligen  den  obekante  moralitetsforfattarens 

1  Text  i  UAncien  theatre  fran^ois,  p.  171  och  i  Fournier,  p.  886. 
Jmfr  Petit,  Repertoire,  p.  68. 

a  Till  denna  grupp  af  parabeldramer  hor  afven  Le  mauvais  riche 
et  le  ladre.    Se  Petit,  Repertoire,  p.  83. 
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kalla,  ty  dels  ofverensstammer  hela  hans  framstallning  nar- 

mast  med  den  redaktion,  som  Val.  Maximus  ger  af  histo- 

rien,  dels  alluderar  han  afven  p&  en  annan  historia,  som  denne 

anfor  (berattelsen  om  huru  Zaleucus  domde  sin  son  att 

mista  b&da  ogonen,  men  huru  han  andrade  straffet  s&,  att 

b&da  i  stallet  skulle  forlora  hvar  sitt  oga). 

Fast  handelsen  forsigg&r  i  Rom,  aro  dock  alia  de  upp- 
tradande  kristna,  hvilket  naturligen  ar  en  afvikelse  fr&n 

Valerii  Maximi  framstallning.  Moralitetens  inneh&ll  ar  fol- 

jande: 
En  dag  d&  Oracius,  romarnes  kons-ul,  skipar  rattvisa, 

fores  till  honom  en  kvinna,  hvilken  forr&dt  Rom.  Hon 

domes  till  halshuggning.  Men  hennes  dotter  beder,  att 

moderns  lif  m&  skonas  och  straffet  till  gengald  fordelas 
mellan  dem  b&da: 

Puisque  voulez  descapiter 
Ma  mere,  je  requier,  chier  sire, 
Affin  la  besongne  assoufire, 

C'est  que  sentence  sera  muee, 
Et  que  j'aye  part  au  martyre 
En  quoy  ma  mere  est  condamnee; 
Q'elle  ayt  une  jarabe  couppee, 
Et  moy  une,  je  lo  veulx  bien, 
Puis  sa  langue  luy  soit  osteo 
Et  la  mienne,  par  tel  moyen. 
Pour  la  delivrer  du  lyen 
De  la  mort,  tranchez-moy  les  bras, 
Car  s'elle  meurt,  je  cognoy  bien 

Que  jamais  je  n'aurais  soulas. 

Oracius  rores  af  dotterns  stora  karlek  och  lofvar  att 

ben&da  modern,  men  hans  bisittare  p&minner  honom  da 

om,  att  domaren  ej  f&r  &terkalla  den  dom  han  en  g&ng 

fait.  Han  domer  henne  d&  till  att  i  fangelsefc  do  af  hun- 

ger. Dottern  f&r  till&telse  att  tala  med  henne  genom  fan- 

gelsets  gallerverk. 

Hjertat  vill  brista  p&  henne,  d&  hon  hor  modern  klaga 

ofver  sin  hunger  och  bedja  om  n&got  att  ata: 
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Prens  pitie  de  me  voir  tant  austere; 
Pour  toy  nourrir  tant  ay  eu  de  tourment. 

Genom  gallerverket  racker  d&  den  goda  dottern  henne 
sina  brost  att  dia: 

Rendre  vouz  veux  huy  amour  maternelle; 
Venez  ycy  allaicter  ma  raamelle, 
Et  en  prenez  vostre  refection. 
En  ma  jeunesse  me  fesiez  chose  telle 

Dont  j'en  avoye  ma  substantation. 

Slutligen  fdrv&nas  man  ofver,  att  modern  lefver  sa 

lange,  och  observerar  henne.  Nar  konsuln  f&r  veta  verk- 

liga  forh&llandet,  intages  han  af  en  s&dan  beundran  for 

dotterns  karlek,  att  han  skanker  modern  lifvet. 

Denna  berattelse  tyckes  hafva  varit  femtonhundra- 
talet  bekantare  i  en  annan  version,  i  hvilken  det  ar  en 

fader,  som  p&  samma  satt  och  under  samma  forh&llanden 
lifnares  af  sin  dotter.  I  denna  form  &terfinnes  den  hos 

Straparole  som  g&ta  och  Agrippa  d'Aubigne  alluderar  pa 
den  i  de  forsta  verserna  af  Les  Tragiques. 

Moralite  de  la  prime  de  Calais 1  ar  endast  en  dialog 
mellan  en  engelsman  och  en  fransman  ang&ende  Calais  in- 

tagande.  Den  ar  skrifven  samma  ar,  som  denna  for  frans- 

mannen  gladjande  tilldragelse  egde  rum,  &r  1558.  Med 

detta  drama  ar  saledes  redan  gransen  for  denna  period 
ofverskriden. 

Och  dermed  har  denna  framstallning  af  profandramat 

nktt  fram  till  tiden  omkring  1550,  da  en  lange  forberedd 

brytning  egde  rum  med  de  medeltida  traditionerna. 

I  den  foreg&ende  undersokningen  ar  gjordt  ett  forsok 

att  visa,  under  hvilka  omstandigheter  profandramat  fram- 
gick  ur  det  religiosa  dramat.  Det  var  dels  de  stumma 

spelen  af  profant  inneh&ll,  dels  miraklen  och  moraliteten, 

som  banade  vag  for  profandramat.    Vandpunkten  i  medel- 

Text  i  Fournier,  p.  446.   Jmfr  Petit,  Repertoire,  q.  98. 
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tidsdramats  utveckling  l&g  i  mirakelspelets  framtradande, 

s&som  det  ocks&  torde  hafva  framg&tt  af  den  har  gifna 

skildringen  af  Miracles  de  Notre  Dame.  Men  det  var  inom 

moraliteten,  inom  Les  Histoires,  som  profandramat  mest 

narmade  sig  till  den  moderna  typen  af  ett  drama.  Just 

nar  sk&despel  af  en  s&  loftesrik  natur  som  L'empereur  qui 
tua  son  neveu  och  Tine  villageoise  framtradde,  afklipptes 

emellertid  artens  vidare  utveckling  genom  det  antikiserande 

dramats  framkomst.  Hvad  som  derefter  skrefs  af  profan- 

dramer,  ar  mer  eller  mindre  p&verkadt  af  den  nya  rikt- 
ningen,  om  ock  fullt  igenkanneligt  som  medeltidsdrama. 

Det  &terst&x  nu  att  klargora  detta  senare  profandra- 

mas  forh&llande  till  det  foreg&ende  och  redan  skildrade; 

att  undersoka  den  vexelverkan,  som  egde  rum  mellan  denna 

medeltidsdramats  sista  telning  och  den  nyfodda  tragedin, 

samt  att  p&visa,  huru  genom  en  sammansmaltning  af  dessa 

b&da  motsatta  arter  det  nya  scendramat  uppstod  i  Frank- 
rike:  Alexandre  Hardys  drama. 
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III.   Profandramat  fran  1550  till 

omkring  1600. 

Den  17  November  1648  utfardades  parlamentets  kon- 
gorelse  mot  Les  confreres  de  la  Passion,  hvarigenom  de 

forbjodos  att  for  framtiden  spela  religiosa  mysterier.  Vid 

samma  tid  slutades  tryckningen  af  Joachim  de  Bellays  De- 
fense et  Illustration  de  la  langue  frangaise.  Tre  &r  senare, 

1562,  spelade  medlemmar  af  Plejaden  i  Hotel  de  Reims 

g&rd  infor  Henrik  II  Etienne  Jodelles  Cleopdtre. 

En  ny  period  borjade  i  det  franska  dran^ats  historia. 

De  femtio  &r,  som  narmast  foljde,  blefvo  emellertid  endast 

en  ofverg&ngs-  och  forsokstid.  Hvad  sarskildt  dramat  be- 
traffar,  s&  odlade  man  en  m&ngfald  af  olika  arter,  men 

utan  att  man  lyckades  &stadkomma  n&got  fardigt  och  hel- 

gjutet.  Medeltidsteatern  fortsatte  sin  verksamhet,  fast  den 

standigt  var  utsatt  for  angrepp  b&de  fr&n  de  styrandes  sida 

och  fr&n  representanterna  for  den  nya  bildningen.  Det  me- 
deltida  dramat  ar  likval  det  enda  verkliga  scendramat  under 

hela  femtonhundratalet.  Deremot  var  det  antika  dramat,  som 

fr&n  seklets  midt  gjorde  den  folkliga  riktningen  rangen 

stridig,  annu  ej  ett  fardigt  scendrama;  hela  irhundradet 

igenom  ar  det  ej  stort  annat  Hn  ett  lasdrama. 

Men  snart  nog  borjade  dessa  b&da,  vidt  skilda  rikt- 
ningar  att  inverka  p&  hvarandra,  och  ur  denna  beroring 

uppstod  en  grupp  af  dramer,  hvilka  sokte  forena  antik- 
dramats  och  medeltidsdramats  egenskaper.  Utan  n&got 

konstnarligt  varde,  aro  dock  dessa  dramer  s&som  ett  led 

i    utvecklingskedjan    af   genomgripande    betydelse.  Det 
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var  dock  forst  Hardy,  som  lyckades  istadkomma  den  sam- 
mansmaltning  af  medeltidsdrama  och  pseudoklassiskt  drama, 
som  har  forsoktes. 

I. 

Den  antika  riktningen  hade  lange  varit  i  framtigande. 

Anda  frin  slutet  af  foregiende  sekel  hade  inflytandet  frin 

Italien  lifligt  pigitt  och  forst  och  kraftigast  manifesterat 

sig  pi  vetenskapernas  och  lyrikens  omride.  Det  &r  dock 

forst  i  seklets  midt,  som  det  verkliga  genombrottet  kommer. 

Hvad  dramat  betraffar,  si  forsiggick  dess  ubveckling 

i  Frankrike  i  samma  ordning  som  i  Italien.  Man  borjade 

med  att  pi  latinskt  sprik  imitera  de  gamle  och  attuppfora 

antika  dramer.  Derefter  ofversatte  man  de  antika  dramerna, 

och  slutligen  skref  man  originalarbeten  pi  landets  eget 

sprik.  Hela  denna  utveckling  forsiggir  i  Frankrike  under 

trettio-  och  fyrtiotalen.  1637  utkom  Ghrisius  Xylonicus 
tragoedia  (det  ar  forsta  g&ngen  som  benamningen  tragedi 

anvandes  om  ett  drama  i  Frankrike),  hvilket  dock  mera 

ar  ett  mysterium  an  en  tragedi.  Buchanan  ofversatte  Alcestes 

och  Medea;  han  skref  Baptistes  sive  calumnia  (som  spelades 

omkring  1640)  och  Jephtes  sive  votum  (spelad  1542) ;  Lazare 

de  Baif  ofversatte  Sophocles  Electra  (1637)  och  Euripides 

Hemba  (1644).  Th.  Sibilet  ofversatte  Iphigenia  i  Aulis 
1549.    Murat  skref  1544  sin  Julius  Ccesar. 

Ar  1552  uppfordes  si  det  forsta  antikdramat  pi  lan- 

dets eget  sprik:  Jodelles  Cleopdire.  Det  var  emellertid 

icke  ett  fardigt  drama,  som  dermed  besteg  scenen. 

Ty  denna  franska  tragedi  var  i  sin  begynnelse  lingt 

mindre  ett  drama  an  en  lyrisk  kantat,  en  elegi.  Der  fans 

i  detsamma  ingen  dialog  och  knappast  nigon  handling,  och 

karaktersutvecklingen  var  annu  outvecklad.  De  upptra- 

dande  personerna  utgqto  sig  i  linga  monologer,  men  de 

sammanf6rdes  aldrig  i  dramatisk  kamp,  ty  de  scener,  som 
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l&go  gomda  i  det  valda  amnet,  forstodo  dessa  oofvade  dra- 
maturger  ej  att  framlocka  derur,  s&  att  scenerna  dnnn  ej 

(iro  gjorda,  och  hela  amnets  behandling  derfor  ej  heller 

dramatisk.  Dessa  Plejadens  tragedier  och  i  det  stora  och 

hela  afven  deras  efterfoljares  den  &terst&ende  delen  af 

seklet,  aro  endast  excercitier  efter  klassiska  monster;  ma- 

sterverken  skulle  annu  lange  l&ta  vanta  p&  sig.  Men  med 

noggrannhet  foljde  dessa  unga  tragoder  det  klassiska  sche- 

mat,  om  de  ocks&  endast  hade  oga  for  dess  yttre  egen- 
doinligheter.  Man  indelade  alltid  dramerna  i  akter  och 

scener,  och  akternas  antal  var  alltid  fern,  afven  om  den 

tunna  handlingen  ej  kunde  utfylla  dem.  Hvarje  akt  af- 
slutades  af  en  kor.  Redan  genom  dessa  yttre  anordningar 

skiljde  sig  det  antikiserande  dramat  fr&n  det  medeltida. 

Och  fans  det  n&got,  som  dessa  Plejadens  forfattare  forak- 
tade,  var  det  de  gamla  medeltidsdramerna.  De  hade  en 

skarp  blick  for  att  upptacka  alia  deras  brister.  De  fram- 
hafde  gerna  de  osannolikheter,  som  uppkommo  derigenom, 

att  i  medeltidsdramerna  handlingen  oftast  utstracktes  ofver 

decennier,  s&  att  t.  ex.  i  ett  och  samma  drama  samma  per- 

son upptradde  som  barn,  yngling  och  gubbe.  Likaledes 

satiriserade  de  ofver  medeltidsscenens  brist  p&  ofversk&d- 

lighet;  det  fans  p&  densamma  hopade  s&  m&nga  lokalite- 

ter,  att  man  alltfor  ofta  ej  ratt  visste,  p&  hvilket  rum  hand- 
lingen tilldrog  sig.  I  motsats  hartill  uppstalde  de  fordran 

p§,  tidens  och  rummets  enhet,  men  de  foljde  ej  alltid  i 

denna  punkt  sitt  eget  program. 

Seneca  var  den  store  forebilden.  Att  man  s&  uteslu- 

tande  foljde  honom,  berodde  val  ej  endast  derp&,  att  han 

var  l&ttare  att  lasa  an  grekerna;  ty  m&nga  af  de  senares 

dramer  voro  redan  tillgangliga  i  ofversattningar,  och  Gar- 

nier  har  vid  valet  af  sina  amnen  afven  l&nat  fr&n  Euripi- 

des, om  han  ock  i  andan  blir  Seneca  trogen.  Det  be- 

rodde val  mest  derp&,  att  han  stgd  deras  smak  narmare. 

Liksom  Seneca  hade  man  foga  sinne  for  det  egentligen  dra- 
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matiska  i  amnet,  men  filskade  deremot  ett  hogt  klingande 

patos,  valtaliga  deklamationer,  en  diktion,  som  var  spackad 
med  sentenser  och  moraliska  maximer.  For  att  dessa  battre 

skulle  falla  lasaren  i  ogonen,  utmarkte  man  dem  med  an- 

foringstecken  eller  plockade  till  och  med  ut  dem  ur  texten 

och  utgaf  dem  som  sarskilda  samlingar  !.  Man  betonade 
skarpt  tragediens  moraliska  betydelse ;  den  skulle  vara  laro- 
rik,  och  derfor  skulle  ocks&  lasten  alltid  straff  as. 

Kanske  fans  der  afven  ett  starkare  andligt  samband 

mellan  Seneca,  hvilken  valtrar  sig  i  grasligheter  och  stan- 

digt  l&ter  blod  flyta,  och  dessa  renassansens  menniskor, 

hvilka  lefde  i  krig  och  oftast  s&go  sina  stadsmurar  full- 

spetade  med  afhuggna  hufvuden,  samt  dagligen  horde  talas 

om  lonmord  och  v&ldtagt.  Ty  sederna  i  dessa  Plejadens 

dramer  aro  r&a,  och  man  ar  annu  l&ngt  ifrdn  den  fina 

hofton,  som  utmarkte  dramat  under  Ludvig  XIV.  I 

Jodelles  forsta  tragedi  rasar  Cleopatre  som  en  gat-slyna 
mot  forradaren  Seleuque.  Hon  ofverfaller  honom,  kloser 

honom,  ofveroser  honom  med  skallsord,  och  Octave  m&ste 

slutligen  sjelf  trada  emellan  for  att  skilja  dem  &t.  Det  ar 

en  seen,  som  nastan  verkar  burleskt  i  denna  patetiska 

tragedi  2.  Dylika  scener  visa,  hum  nara  man  annu  stod 
medeltiden.  Tragediens  hoga  och  vardiga  ton,  som  aldrig 

sanker  sig  ned  till  n&got  komiskt  eller  hvardagligt,  \kg 

annu  e_j  till  ratta  for  dessa  det  sextonde  Srhundradets  v&ld- 

samma  menniskor,  hvilka  voro  uppfostrade  p&  slagfaltet 

och  forvildade  genom  religionskrigen. 

Men  i  dessa  tragedier  anvandes  hela  den  klassiska 

apparaten,  s&dan  som  den  fans  hos  Seneca:  skuggor  frfi.11 

underverlden  upptrada  med  plfigsam  regelbundenhet,  drom- 

1  Se  Fag  net,  Essai  sur  la  trag^die  franyaisp  au  XVI:e  siecle. 
Paris  18a^.    P.  40. 

7  Ancien  theatre  francois,  t.  IV,  p.  122. 10 
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mar  atervanda  pa  bestamda  stallen,  och  afven  gudar  in- 

gripa  oforsynt  i  handlingen. 
Sadan  ar  denna  generations  tragedi:  lyrisk  och  episk, 

der  den  ar  sjelfstandig,  och  i  sin  antikimitation^ ofta  nar- 
mande  sig  den  rena  ofversattningen.  La  Peruses  Medee 

ar  sa  godt  som  intet  annat  och  mangen  med  den  !. 

II. 

Det  ar  ganska  naturligt,  att  ett  sa  foga  scendugligt 

drama  icke  skulle  komma  att  spelas  mera  regelbundet.  Ett 

och  annat  stycke,  sarskildt  af  de  forsta,  uppfordes  pa  tillfal- 
lighetsteatrar,  infor  hofvet,  i  en  rik  gynnares  palats  eller 

i  nagon  skola  a.  Det  var  ju  en  ny  och  vacker  sak  och 
roade  for  en  gang  liksom  en  af  dessa  manga  balletter, 
hvilka  vid  denna  tid  forstrodde  hofvet. 

1  Jmfr  Faguet,  Essai  sur  la  Trage'die  francaise  au  XVT:e  siecle. 
Paris  1883.    Kap.  I- III. 

3  Har  foljer  en  forteckning  pa  alia  de  dramer  af  den  nya  rigtnin- 
gen,  hvilka  under  arhundradets  lopp  uppfordes: 

Jodelles  tragedi  Cleopatre  och  komedi  Eugene  i  hotel  de  Reims 
gard  1552  och  on  gang  senaro  i  College  de  Bonoourt.  Afven  Didoti  upp- 

fordes enligt  broderna  Parfait,  men  hvaraf  de  veta  detta,  framgar  ej  af 
deras  framstallning. 

1559  Mellin  de  Saint  Gelais  Sophonisbe  i  Blois  infor  Henrik  II. 
1560  Grevins  La  Trteoriere,  Mort  de  Cesar  och  Les  Ebahis  i 

College  de  Beauvais.    Samma  ar  Gabriel  Bounyns  La  Soltane. 

Nicolas  Filleuls  Achille  i  College  d'Harcourt  1563.  Hans  tragedi 
Lucrtze  och  pastoralen  Les  Ombres  spelades  1566  pa  slottet  Gaillon 
(Rouen)  infor  Charles  IX.  Antoine  de  Baifs  ofversattning  Le  Brave  i 
hotel  de  Guise  1567. 

Nicolas  de  Montreux  Le  jeune  Cyrus  och  La  joycuse  comidie  i 
Poitiers  1581.  Hans  pastoral  Arimbne  1596.  Montchretiens  Sophonisbe 
(enligt  foretalet  i  de  senare  upplagorna)  efter  1596. 

1597  och  1598  spelades  Jean  Behourts  Polyxene,  Hypsicratee  Esau 
i  College  des  Bons  Enfants  i  Rouen. 

Garniers  Bradamante  ar  uppford,  sasom  det  framgar  af  Scarrons 
Roman  comique,  II  partie,  ch.  III.  Dessutom  vet  man  af  Malherbes 
bref  till  Peiresce,  att  den  uppfordes  i  Saint  Germain  af  hofvet  1611.  (Se 
Malherbe,  Edition  Lalanne,  t.  Ill,  p.  247—248. 
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Deremot  kommo  aldrig  femtonhundratalets  tragedier 

att  tolkas  af  verkliga  sk&despelare  eller  att  uppforas  af 

n&got  af  de  sallskap,  som  vid  denna  tid  mera  regelbundet 

g&fvo  forestallningar. 

Les  Basochiens  spelade  endast  sallan  och  d&  alltid 

medeltidsdramer.  Det  ar  visserligen  sant,  att  parlamentet 

&r  1682  gaf  dem  lill&telse  att  uppfdra  »une  tragedie  et 

une  comedie»,  men  detta  bevisar  ej  sakert,  att  det  verk- 

ligen  varit  antikdramer,  som  de  uppfort,  ty  dessa  ben&m- 

ningar  begagnades  vid  denna  tid  afven  om  rena  medel- 
tidsdramer. 

D&  och  d&  gastade  en  landsortstrupp  Paris,  men  alltid 

blott  for  en  kortare  tid,  ty  brodraskapet  vadjade  strax  till 

myndigheterna  och  lat  ntdrifva  fr&mlingarne.  Det  iir  for 

ofrigt  endast  tv&  s&dana  trupper,  om  hvilka  man  har  be- 

stamdare  uppgifter.  Den  ena  spelade  1584  i  hotel  de  Cluny 

»Plejadens  tragedier »,  men  titvisades  derefter  af  parlamen- 
tet. Den  andra  var  Courtins  och  Poteaus  sallskap,  hvilket 

1595  upptradde  forst  p&  foire  de  Saint  Germain  och  derefter 

i  hotel  de  Bourgogne.  Deras  repertoir  bestod  emellertid 

af  jeiix  et  farces  samt  mysteres  profanes,  licites  et  honnetes. 

Dessa  trupper  kunna  s&ledes  ej  i  n&gon  storre  skala  hafva 

framfort  tidens  tragedier. 

Lika  litet  hafva  dessa  spelats  i  hotel  de  Bourgogne. 

Det  ar  ej  tankbart,  att  de  der  uppforts  fore  1573, 

ty  d&  talar  annu  Jean  de  la  Taille  i  foraktfulla  ordalag 

om  confreriet  och  dess  sk&despel.  Och  vid  denna  tid  var 

dock  Jodelles,  Peruses,  Grevins  och  de  b&da  broderna  La 

Tailles  bana  slutad,  och  Gamier  publicerade  sin  andra 

tragedi. 

Spelades  de  der  omedelbart  efter  1573?  De  m&ste 

d&  &tminstone  vanta,  tills  en  verklig  sk&despelarebrupp  dit 

anlande,  hvilket  skedde  forst  fern  &r  senare.  Och  under 

dessa  &r  skrefvos  ytterst  f&  nya  tragedier,  som  kunnat 

uppforas. 
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Ar  det  d&  efter  1578  som  de  spelats  der?  Icke  heller 

detta  ar  mojligt,  ty  Agnan  Sarat  och  hans  trupp  spelade 

farser  och  andra  medeltidsdramer.  Han  stannade  der  dess- 

u torn  icke  lange.  1588  spelade  man  medeltidsdramer  der; 

1596  begarde  brodraskapet  att  f&  &terupptaga  sin  religiosa 

repertoir,  hvilket  tillats  af  Henrik  IV,  men  forbjods  af 

parlamentet.  Det  ar  s&ledes  forst  1599,  d&  Valleran  Lecomte 

och  Alexandre  Hardy  anlande  dit,  som  man  der  borjade 

uppfora  tragedier. 
Och  tragedierna  kunde  knappast  tidigare  der  hafva 

erh&llit  ett  lampligt  utforande,  ty  allb,  hvad  vi  hora  om  brodra- 

skapet, visar,  att  det  utgjordes  af  obildade  stackare  af  samma 

skrot  och  korn  som  Botten  och  hans  sallskap,  hvilka  for- 

lojligas  i  Shaksperes  midsommarnattsdrom,  och  hvilka  skulle 

lupit  alldeles  vill  i  den  nya  retoriken  med  dess  rikedoin 

pa  mytologiska  anspelningar.  Och  hvad  verkan  skulle 

dessutom  dessa  dramer  kunnat  utofva  p&  den  obildade  pu- 

blik,  som  annu  besokte  hotel  de  Bourgogne,  och  om  hvars 

r&a  seder  vi  hafva  s&  drastiska  beskrifningar? 

Dessa  tragedier  voro  dessutom  skrifna  for  att  upp- 

ioras  pa  en  helt  annan  seen,  tin  den  som  hotel  de  Bour- 

gogne forfogade  ofver.  Tragedierna  sokte  att  noga  iakttaga 

rummets  enhet,  men  p&  hotel  de  Bourgognes  seen  r&dde 

annu  den  medeltida  iscensattningen,  och  brodraskapet  var 

ingalunda  villigt  att  offra  sitt  dekorationssystem  for  n&gra 

nya  moder.  Annu  sa  sent  som  1630  gjorde  det  motstand, 

nar  sk&despelarne  ville  afskaffa  det  medeltida  dekorations- 

systemet. 

A  andra  sidan  bemodade  sig  sakerligen  redan  Pleja- 

dens  forfatt  are  om  at  t  f&  sin  a  dramer  uppforda  —  nar  de 

nu  n&gon  g^ng  uppfordes  —  pd  en  seen,  hvilken  s&  mycket 
som  mojligt  liknade  den  antika.  Jodelle  ber  i  foretalet 

till  sin  Engine,  hvilken  spelades  i  hotel  de  Rheims  och 

derefter  i  College  de  Boncourt,  sina  &sk&dare  att  bortse 

fr&n  scenens  bristfalligheter: 
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Quant  au  theatre,  encore  qu'il  ne  soit 
En  demy-rond,  comme  on  lo  compassoit, 
Et  qu'on  ne  rait  ordonne  de  la  sorto 
Que  Ton  faisoit *,  il  faut  qu'on  le  supporte, 
Veu  que  Texquis  de  ce  vieil  ornament 
Ore  se  voue  aux  princes  seulement. 

Man  ser  fif  dessa  rader,  att  i  och  med  detsamma, 

som  det  nya  dramat  ar  literart  fodt,  har  det  afven  i  tan- 

karne  en  ny  teater,  en  ny  seen,  hvilken  skall  likna  anti- 
kens,  ett  ideal,  som  man  fasth&ller,  och  som  man  kan  saga, 

att  man  ocks&  slutligen  i  viss  m&n  forverkligade  i  hotel  de 

Marais  omkring  1630.  Annu  s&  lange  fick  den  emellertid 

noja  sig  med  g&rdsplatsen  eller  en  stor  sal  i  nagon  gyn- 

nares  palats. 

For  ofrigt  sages  det  aldrig  uttryckligen,  att  n&gon 

tragedi  uppforts  i  hotel  de  Bourgogne  a.  Nar  heist  vi  hora 
talas  om,  hvad  brodraskapet  spelade  under  senare  halften 

af  sextonde  &rhundradet,  s&  heter  det  alltid,  att  det  upp- 

forde  medeltidsdramer.  A  andra  sidan  veta  vi,  att  &tskil- 

liga  dramer  af  den  nya  skolan  spelats  p&  olika  stallen, 

men  aldrig,  att  de  uppforts  pa  hotel  de  Bourgogne  3. 
Femtonhundratalets  tragedi  ar  s&ledes  endast  ett  las- 

drama.  Mycket  var  det  sakerligen  tidernas  ogunst,  som 

fordrojde  dess  utveckling,  s&  att  det  forst  senare  blef  i 

st§.nd  att  uppforas.  Tidens  religiosa  och  politiska  stridig- 

heter  gafvo  ej  det  nodiga  lugnet  for  fredliga  varf.  Hela 

arhundradet  igenom  klaga  tragediforfattarna  ofver  den  lik- 

giltighet,  som  publiken  visade  dem.  Jodelle,  hvilken  ett 

ogonblick  solat  sig  i  hofvets  gunst  och  af  konungens  egen 

1  Nemligen  i  antiken. 
2  Utom  i  Chevalier  de  Mouhys  Journal  du  theatre  franfais,  hvars 

otillforlitlighet  emellertid  ar  papekad  af  Petit  de  Julleville  och  fram- 
forallt  af  Rigal  i  Alexandre  Hardy  p.  H88.  Faguet  har  utan  all  kritik 
upptagit  de  Mouhys  uppgiftor  och  pa  detta  satt  f&tt  i  hop  en  full  stand  ig 
spell ista  ofver  alia  femtonhundratalets  tragedier.  Den  ar  alldeles  vardelos. 

3  Ofvanstaende  ar  en  resum^  af  Rigals  bevisforing.  Se  Rigal, 
E.    Alexandre  Hardy  p.  89  ff. 
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hand  emottagit  1500  francs  for  sin  Cleopatre,  dog  n&gra 

ar  derefter,  fattig  och  ofvergifven,  med  bittra  ord  p&  sina 

lappar  mot  Charles  IX.  Han  efterlemnade  ett  visst  antal 

dramer,  achevees  ou  pendaes  an  croc,  hvilka  icke  en  g&ng 

trycktes.  Huru  utfar  ej  Jean  de  la  Taille  mot  konungar- 
nes  och  adelsmannens  ringaktning  for  retenskaper  och 

konster,  huru  klagar  han  ej  ofver  »denna  jern&lders  stan- 

diga  inbordeskrig  och  religions  tvister* !  Och  huru  trott 

var  ej  Garnier  mot  slutet  af  sitt  lif  p&  att  skrifva  trage- 

dier,  hvilka  aldrig  n&gon  bekymrade  sig  om  att  uppfora! 

Afven  i  sjelfva  tragedierna  komma  dessa  kanslor,  om  ock 

maskerade  i  historisk  dragt,  till  utbrott.  Porcie  och  Les 

Juives  af  Garnier  aro  fylda  af  denna  maktiga  sorg  ofver 

tidens  oro  och  strider,  och  det  var  afven  for  att  gifva  dessa 

kanslor  uttryck,  som  Jean  de  la  Taille  skref  sin  Saul  le 

Furieux.  Arhundradet  lefde  ett  s&  kraftigt  verklighetslif, 

dess  intresse  upptogs  sa  helt  af  de  sociala  och  politiska 

stridigheterna,  att  det  ej  hade  n&gon  tid  att  gifva  kt  lite- 
raturen. 

Ocks&  se  vi,  huru  hela  den  unga  brigaden  af  forfat- 

tare,  hvilken  stortat  fram  s&  segerstolt,  inom  n&gra  &r 

var  sprangd;  faltropet  hade  knappast  forklingat  i  luften, 
forran  hela  skaran  var  som  bortbl&st  for  vinden.  Deras 

dramatiska  bana  blef  synnerligen  kort,  endast  en  ung- 

domssysselsattning.  Flere  af  dessa  forfattare  dogo  unga, 

de  andre  fullfoljde  ej  sina  literara  strafvanden,  utan  rad- 

dade  sig  ofver  i  andra  stallningar.  Det  ar  ocks&  orsaken, 

hvarfor  tragedien  forst  kom  till  blomstring  i  foljande 
sekel. 

III. 

Det  var  icke  med  blida  ogon,  som  den  nya  bildnin- 

gens  man  s&go  medeltidsteatern  annu  st&  uppratt  och  trots 

alia  angrepp  annu  hafva  en  trofast  och  intresserad  publik. 

Digitized  by Google 



-  1B1  — 

Det  var  till  hotel  de  Bourgognes  seen,  som  folket  strom- 
made. 

Det  ar  d&  af  ett  visst  intresse  att  se,  hvad  det  ar, 

som  den  nya  generationen  har  att  saga  om  de  gamla  dra- 
merna.  Deras  forakt  for  dem  ar  obegransadt  och  deras 
skrifter  fulla  af  utfall  mot  desamma. 

Redan  Joachim  de  Bellay  gaf  dem  en  snart  i  forbi- 
gaende  i  sin  Defense  et  Illustration  de  la  langue  frangaise: 

3  Quant  aux  comedies  et  aux  tregedies,  si  les  rois  et  les 

republiques  les  vouloient  restituer  en  leur  ancienne  dig- 

nite,  qu*  ont  ursurpee  les  farces  et  les  moralites  je  serais 

bien  d'opinion  que  tu  (lasaren)  t'y  employasses. 
Jodelle  glommer  ej  att  underratta  sin  publik  om,  att 

hans  stycke  ej  har  n&got  gemensamt  med  hotel  de  Bour- 

gognes moraliteter  och  farser.  I  prologen  till  Eugene  he- 
ter  det  nemligen: 

I/invention  n'est  point '  d'un  vieil  Menandre 
Rien  d'estranger  on  ne  vous  fait  entendre, 
Le  stile  est  nostre,  et  chacun  person nage 
Se  dit  anssi  estre  de  ce  language; 
Sans  que  brouillant  avecques  nos  farceurs 
Le  sainct  ruisseau  de  nos  plus  sainctes  sceurs 
On  moralise  un  Conseil,  un  Escrit, 
Un  Temps,  un  Tout,  une  Chaire,  un  Esprit, 
Et  tel  fatras,  dont  maint  et  maint  folastre 
Fait  bien  souvent  Thonneur  de  son  theatre. 

Annu  skarpare  uttrycker  sig  Grevin  i  prologen  till 
La  Tresoriere. 

Non  ce  n'est  pas  de  nous  qu'il  faut 
Pour  accomplir  cet  echaffault 
Attendre  les  farces  prisees 

Qu1  on  a  toujours  moralis^es: 
Car  ce  n'est  nostre  intention 
De  mesler  la  Religion 
Dans  le  sujet  des  choses  feintes 
Aussi  jamais  les  lettres  sainctes 
Ne  furent  donnees  de  Dieu 
Pour  en  faire  apres  quelque  jeu 
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Celui  done  qui  voudra  complairo 
Tant  seulement  au  populaire 
Celui  choisira  les  erreurs 
Des  plus  ignoran9  basteleurs  .  .  . 
Quoi?  demandez  vous  ces  Romans  V 

Jouez  d'une  aussi  sotte  grace, 
Que  sotte  est  cette  populaco 
De  qui  tous  seuls  ils  sont  prisez? 
Vous  est  bien  mieux  advisez  .  .  . 
N'attendez  done  en  ce  Theatre 
Ni  Farce,  ni  Morality 
Mais  seulement  Tantiquit^, 

Qui  d'une  face  plus  hardie 
Represente  la  coniedie  .  . . 

Men  intressantast  och  mest  belysande  af  alia  dessa 
utfall  mot  medeltidsteatern  ar  dock  Jean  de  La  Tailles 

yttranden  om  densamma  i  afhandlingen:  L'art  de  la  Tragedie  1 
som  tjenar  som  inledning  till  hans  Saul  Le  Furieux.  Han  soker 

i  denna  epistre,  som  ar  staid  till  prinsessan  Henriette  de 

Cleves,  duchesse  de  Nevers,  vatt  gifva  nigra  allmanna  syn- 
punkter  och  upplysningar  om  tragediens  vasende,  som  kunna 
underlatta  dess  tillegnande.  Och  i  hela  denna  undersok- 

ning  2,  hvilken,  liksom  alia  teoretiska  forsok  i  detta  &rhun- 
drade  att  bestamma  tragediens  vasende,  ar  ganska  ytlig, 
har  han  standigt  i  tankarne  de  olika  arter  af  medeltids- 

dramer,  som  p&  denna  tid  florerade.  »La  tragedie  done 
est  une  espece  et  un  genre  de  poesie,  non  vulgaire.»  Men 
vulgara  aro  dessa  hotel  de  Bourgognes  dramer,  som  endast 

ses  af  pobeln.  >Son  vrai  subiect  ne  traicte  que  de  piteu- 
ses  mines  des  grands  seigneurs,  que  des  inconstances  de 

Fortune,  que  banissements,  guerres,  pestes,  famines,  capti- 
vitez,  excecrables  cruautez  de  Tyrans:  et  bref  que  larmes 

1  Don  tryckta  upplagan.  som  publicerades  1572,  har  ivke  varit  mig 
tillganglig,  utan  citerar  jag  efter  en  afskrift  tillhorig  professor  H.  Schiick. 

2  De  id^er,  som  Jean  do  la  Taillo  har  i  popular  form  framlagger 
for  prinsessan,  aro  i  allmanhet  de  sarama,  som  Scaliger  utvecklat  i  sin 
Poetice,  sarskildt  lib.  Ill,  cap.  XCVI.  Jean  de  la  Taille  ar  emellertid, 
sin  natur  trogen,  l&ngt  mera  fanatisk  och  polemisk. 
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et  miseres  extremes  et  non  point  de  choses,  qui  arriuent 

tous  les  jours  naturellement  et  par  raison  commune,  comme 

d'un  qui  mourroit  de  sa  propre-  mort,  d'un  qui  seroit  tue 

de  son  ennemy,  ou  d'un  qui  seroit  condamne  a  mourir 
par  les  loix  et  pour  ses  demerites  ...» 

Den  karakteristik  han  har  ger  af  en  tragedi,  s&dan  den 

ej  bor  vara,  passar  deremot  fortraffligtfp&  medeltidsdramerna 

under  denna  tid.  I  Une  villageoise,  i  Jean  Bretogs  L'arnour 

d'un  serviteur,  i  Philanire,  for  att  endast  namna  n&gra  f&, 
ar  just  handlingen  en  hvardagshandelse,  de  upptradande 

tillhora  &tminstone  till  storre  delen  de  lagre  klasserna, 

mord,  sjelfmord  och  s&dana  brott,  som  direkt  fora  sin  man 

i  galgen,  aro  der  vanliga  ting.  Sjelf  citerar  han  bland 

dramer  af  detta  slag  Le  sacrifice  d'Abraham  af  Theodore 
de  Beze  och  David  af  Demazures,  hvilka  intaga  en  for- 

medlande  stallning  mellan  medeltidsdramerna  och  antikrigt- 
ningen  och  derfor  ej  finna  n&d  for  hans  ogon.  Han  har 

annu  fler  anmarkningar  att  gora:  »il  faut  toujours  repre- 

senter  l'histoire  ou  le  jeu  en  un  mesme  jour  !,  en  un  mesme 
temps,  en  un  mesme  lieu:  aussi  se  garder  de  ne  faire 

chose  sur  la  scene  qui  ne  s'y  puisse  commodement  et  hon- 

nestement  faire,  comme  de  n'y  faire  excecuter  des  meur- 
tres  et  austres  morts,  et  non  par  faintes  ou  autrement, 

car  chascun  verra  bien  tousiours  que  c'est  et  que  ce  n'est 

tousiours  que  faintise  ainsi  que  fit  quelqu'un  qui  avec  trop 
peu  de  reverence,  et  non  selon  Tart  fit  par  faint  crucifier 

en  plein  theatre  ce  grand  Sauveur  de  nous  tous  .  .  .  Et 

si  c'est  un  subiect  qui  appartienne  aux  lettres  divines, 

qu'il  n'y  ait  point  un  tas  de  discours  de  theologie,  comme 
choses  qui  devoyent  au  vrai  subiect  et  qui  seroient  mieux 

seantes  a  un  Presche:  et  pour  cette  cause  se  garder  d'y 

faire  parler  des  Personnes,  qu'on  appelle  Fainctes  et  qui 

1  Uttrycket  en  un  mesme  jour  syftar  ocks&  tydli^t  p't  dramer  af 
medoltida  konstruktion  sasom  t.  ex.  Demazures  af  honom  citerade  drama 
David  i  tre  journ^es. 
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ne  furent  jamais,  comme  la  mort,  la  Verite,  1' Avarice,  le 

Monde  efc  d'autres.*  Allt  detta  ar  lika  tydligt  rigtadt  mot 
medeltidsteatern,  der  man  ej  nagonsin  dragifc  sig  for.  att 

fla  en  apostel  lefvande  par  faintise.  Och  det  skal,  som 

han  anfor,  for  att  man  ej  skall  bringa  dylikt  fram  for  pu- 

blikens  ogon,  ar  ganska  betecknande:  askadaren  inser  strax, 

att  det  endast  ar  »lfttsadt»  —  det  ger  ej  langre  illusion. 
Och  i  sjelfva  verket  var  det  just  denna  orsak,  som  i  sinom 

tid  dodade  medeltidens  mise  en  scene.  Och  lika  uppenbart 

syftar  han  i  de  sist  anforda  orden  pa  moraliteten  med  dess 

allegoriska  personligheter.  Vidare  skall  tragedien  vara 

indelad  i  fern  akter,  och  en  kor  skall  upptrada  vid  slutet 

af  hvarje  akt.  Man  bor  ej  heller  begynna  en  tragedi  med 

handlingens  borjan  utan  mot  dess  midt  eller  slut,  och  afven 

mot  denna  regel  syndade  ju  i  allmanhet  medeltidsdramat, 

som  ofta  tog  sin  hjelte  i  vaggan  och  foljde  honom  till 

grafven.  Derpa  foljer  ett  langt  utfall  mot  »les  jeux  qui 

ne  sont  faicts  selon  le  vrai  art  et  qui  ne  peuvent  estre 

que  choses  ignorantes,  malfaites,  indignes  d'en  faire  cas, 

et  qui  ne  deussent  servir  de  passetemps  qu?  aux  varlets 
et  menu  populaire.*  Sa  fortsatter  han:  »Et  voudroit  bien 

qu'on  eust  banny  de  France  telles  ameres  epiceries  qui 

gastent  le  goust  de  nostre  langue  et  qu'au  lieu  on  y  eust 
adopte  et  naturalise  la  vraie  Tragedie  et  Commedie  qui 

n'y  sont  encore  en  grand  peine  parvenues.»  Foljer  sa  ett 
utfall  mot  de  oskolade  skadespelare,  som  upptrada  i  dessa 

stycken,  och  mot  tidens  oliterara  hofman,  hvilka  utfara 

mot  tragedien  och  dock  aldrig  hafva  sett  verkliga  tra- 

gedier,  endast  sadana,  som  buro  tragediens  namn  utan  att 

ega  dennas  amne  eller  komposition  (Tragedies  ou  Comme- 

dies  qui  n'ont  que  le  tiltre  settlement  sans  le  subiet,  ny  la 
disposition)  ett  tydligt  angrepp  rigtadt  mot  de  manga  rena 

medeltidsdramer,  som  presenterade  sig  under  titeln  tra* 

gedi  eller  tragikomedi.  Med  andra  ord,  allt  hvad  en  tra- 

gedi ej  bor  vara,  det  ar  medeltidsdramat;  och  hela  Jean 
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de  la  Tailles  afhandling  om  tragedien  ar  lika  mycket  ett 

utfall  mot  medeltidsteatern.  Ingen  annan  skrift  fr&n  denna 

tid  ger  oss  en  s&  liflig  forestalling  om,  hvad  en  bildad 

man,  en  antikbeundrare,  p&  denna  tid  hade  att  invanda 
mot  denna  teater. 

IV. 

Vi  hafva  s&ledes  sett,  att  det  nya  dramat  annu  icke 

spelades;  deremot  uppforde  man  alltjemt  medeltidsdramer. 

Annu  omkring  1550  fortsatte  de  trenne  sftllskap,  hvilka 

vi  forut  p&traffat,  Les  Basochiens,  Les  enfans  sans  souci 

och  Les  confreres  de  la  Passion,  att  i  Paris  uppfora  sk&de- 
spel.  Af  dessa  trenne  var  det  sistnamnda  sallskapet  det 

fornamsta,  dels  derfor  att  dess  representationer  folio  tatast, 

vanligen  en  g&ng  i  veckan,  dels  derfor  att  det  hade  den 

mest  omfattande  repertoiren.  De  b&da  andra  upphorde 

dessutom  snart  att  spela,  enar  publikens  smak  for  dilet- 

tantspel  var  i  jemt  aftagande,  efter  hand  som  den  kunde 

jemfora  deras  spelsatt  med  verkliga  utbildade  sk&despe- 
lares,  och  dertill  var  under  dessa  kv  rikligt  tiflfalle.  Ty 

italienska  trupper  och  i  landsorten  kringresande  franska 

sk&despelaresallskap  sokte  jemt  och  standigt  till  Paris,  och 

ett  och  annat  lyckades  afven  trots  brodraskapets  privile- 
gier  att  h&lla  sig  der  for  n&gon  tid. 

Brodraskapets  teater  ar  allts&  centrum  for  femtonhun- 
dratalets  teaterlif  i  Frankrike,  och  dess  oden  aro  sk  nara 

forknippade  med  dramats  utveckling  under  denna  tid,  att 

vi  temligen  i  detalj  m&ste  folja  dem  \ 

1  Se  for  denna  tids  teaterhistoria :  Parfait  t.  Ill  p.  224  ff.,  Soulie, 
E.,  Recherches  sur  Moliere  et  sur  sa  famille  Paris  1863.  Afdelningon  : 
Inventaire  des  titres  et  papiers  de  V Hotel  de  Bourgogne  p.  151  ff.;  Petit, 
Mysteres  I  p.  422  ff.,  Rigal,  E.,  Alexandre  Hardy  siirskildt  livre  II. 

och  samme  forfattares  Esquisse  d'une  histoire  des  theatres  de  Paris  de 
1548  a  1685.  Paris  1887.  Faguets  uppgifter  om  denna  tids  teater  aro 
deremot  otillfbrlitliga  och  felaktiga,  emedan  han  vanligen  stoder  sig  pa 
De  Monhys  kompilationer. 
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Vi  hafva  redan  sett,  huru  fiendtligt  den  nya  tiden 

upptradde  mot  den  gamla  medeltidsteatern.  De  bildade, 

som  redan  lart  kanna  de  antika  masterverken,  vande  sig 

med  forakt  bort  fr&n  denna  gycklarekonst.  Och  afven 

presterskapet  och  de  religiost  sinnade,  hvilka  en  g&ng  varit 

denna  teaters  ifrigaste  m&lsman,  togo  nu  sin  hand  fran 

den  och  blefvo  dess  argaste  vedersakare.  En  ny  religios 

uppfattning  holl  ju  afven  p&  att  bryta  igenom;  i  Tyskland 

var  reformation  en  i  full  g&ng,  och  den  gaf  afven  maktigt 

genljud  i  Frankrike.  Man  betraktade  ej  langre  dessa  dra- 

mer  med  samma  naiva  ogon  och  barnsliga  sinnelag,  som 

medeltiden  gjort.  Den  materialistiska  uppfattning  af  kri- 

stendomen,  som  ofta  gaf  sig  uttryck  i  dessa  dramer,  holl 

pa  att  forsvinna,  och  man  sarades  af  allt  det  marknads- 

gyckel,  som  medeltidsdramat  ohofviskt  inblandade  i  de 

heliga  berattelserna.  Denna  tidens  fiendtlighet  mot  det 

gamla  dramat  f&r  sitt  uttryck  i  de  m&nga  forbud,  hvarmed 

parlamentet  g&ng  efter  annan  sokte  inskranka  brodraska- 
pets  verksamhet,  och  i  de  angrepp,  som  tillresande  trupper 

foretaga  jjiot  deras  privilegier,  dessa  privilegier,  hvilka 
tillforsakrade  broderna  uteslutande  ratt  att  i  staden  Paris 

uppfora  skadespel. 
Det  forsta  allvarliga  forbudet  traffadc  dem  ar  1542, 

just  da  de  slutat  att  spela  Lr*  Arte*  dv>$  Ap<~>trcs>  hvilket 
de  uppsatt  med  mycken  stat  och  under  manga  manader 

spelat  for  standigt  fulla  hus.  De  tankte  lata  det  aflosas 

af  Lv  mt/sthr  <lt(  riru.r  Trxtam* nty  da  parlamentet  inlade 

sitt  veto,  och  allmanna  aklagaren  i  en  dundrande  philippika 

uppraknade  alia  deras  synder.  Fast  detta  aktstycke  ofta 

ar  citeradt.  anfor  jag  har  de  vigtigaste  punkterna,  enar 

de  resumera  de  fiesta  anmarkningar,  som  man  g&ng  pa 

gang  under  seklets  lopp  formulerade  mot  broderna: 

Tant  los  entrepreneurs  411c  los  joueurs  sont  gens  ignares.  artisans 

mt'vaniques,  ne  sachant  ni  A  ni  B.  qui  oncques  ue  farent  instruictz  ni 
exercez  en  theatres  et  lieux  publics  a  faire  telz  actes,  et  davantage 
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n'ont  langue  diserte  ni  langage  propre  ni  les  accents  de  prononciation 
decente,  ni  aulcune  intelligence  do  ce  quails  dient;  tellemont  que  le  plus 
souvent  advient  que  d'un  mot  ils  on  font  trois;  font  point  ou  pause  au 
milieu  d'une  proposition,  sens  ou  oraison  imparfaite;  font  d'un  interro- 
gatif  un  admirant,  ou  autre  geste,  prolation  ou  accent  contraires  a  ce 

qu'ils  dient,  dont  souvent  advient  derision  et  clamour  publicque  dedans 
le  th&Ltre  meme.  tellement  qu'au  lieu  de  tournor  a  edification  leur  jeu 
tourne  a  scandale  et  derision. 

Sarskildt  mot  deras  uppforande  af  les  Actes  des  Apotrcs,  sager  han : 
Ces  gens  non  lettrez  ni  entenduz  en  telles  affaires,  de  condition 

infame,  comme  un  menusier,  un  sergent  a  verge,  un  tapissier,  un  ven- 
deur  de  poisson  qui  ont  fait  jouer  les  Actes  des  Apotres  et  qui  ajou- 
tant  pour  les  allonger,  plussieurs  choses  apocryphes,  et  entremettant  a 
la  fin  ou  au  commencement  du  jeu  farces  lascives  et  momeries,  ont  fait 

durer  leur  jeu  Tespace  de  six  a  sopt  mois,  d1ou  sont  advennes  et  advi- 
ennent  cessation  de  service  divin,  refroidissement  de  charitez  et  d'aumo- 
nes,  adults  res  et  fornications  infinies,  scandales,  derisions  et  mocqueries. 

Alia  dessa  brott  hade  les  Actes  des  Apotres  gifvit  anledning  till,  ty: 

Tant  que  les  diets  jenx  ont  dure*  le  commun  pouple,  des  huit  a 
neuf  heure*  du  matin,  es  jours  do  festes,  delaissoit  sa  messe  parroissiale , 
sermons  et  vespres,  pour  aller  es  ditz  jeux  garder  sa  place  et  y  estre 

jnsqu1  a  cinq  heures  du  soir;  ont  cesse  les  predications,  car  n'eussent  eu 
les  preMicateurs  qui  les  eussent  escoutez.  Et  retournant  desdictz  jeux 
se  mocquoient  hautement  et  publicquement  par  les  rues  desditz  jeux  des 

joueurs,  contrefaisant  quelquo  langage  impropre  qu^lz  avoyent  o'i  desditz 
jeux,  ou  autre  chose  mal  faite.  oriant  par  derision,  que  le  Sainct-Esprit 
n'avoit  point  voulu  descendre  et  autres  moqueries.  Et  le  plus  souvent 
les  prestres  des  paroisses  pour  avoir  leur  passe  temps  d'aller  es  dictz 
jeux,  ont  delaisse"  dire  vespres,  ou  les  ont  dictes  tout  souls  des  I'heure 
de  midy,  heuro  non  accousturae'e ;  et  mosme  les  chantres  et  chapelains 
de  la  saincte  chapel  le  de  ce  palais,  tant  que  les  dictz  jeux  ont  dure^  ont 
dictz  vespres  les  jours  do  feste  a  Pheure  do  midy,  et  encore  les  disoyent 

en  poste  et  a  la  legere  pour  aller  es  dictz  jeux  *. 

Emellertid  bekraftade  ej  hofvet  denna  skrifvelse,  utan 

brodraskapet  fick  obehindradt  lof  att  spela  sitt  mysterium 
till  anda. 

Ar  1543  refs  hotel  de  Flandres  a,  och  i  nagra  ar  tyckas 
broderna  hafva  varit  utan  egen  boning.  Under  tiden  hade 

de  emellertid  inkopt  en  tomt  pa  hotel  de  Bourgognes  grund, 

och  1548  stod  der  en  ny  tidsenlig  teater  fardig,  hvars  fasad 

1  Petit,  Mysteres  I  p.  428. 
2  Redan  ar  1539  hade  de  fatt  lemna  hdpital  de  la  Trinity  hvarest 

de  haft  sitt  tillhall  i  omkring  150  ar. 
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smyckades  af  en  fris  framstallande  passionshistorien.  Men 

La  Passion  de  nostre  Sauveur  skulle  aldrig  komma  att 

spelas  der.  «Nar  brodraskapet  vid  inflyttningen  begarde 

ny  stadfastelse  p&  sina  privilegier,  s&  beviljades  denna 

endast  delvis  af  parlamentet.  Det  forbjods  dem  for  fram- 

tiden  att  spela  le  mystere  de  la  Passion  de  Nostre  Sauveur 

ne  autres  mysteres  sacrez  sur  peine  df  amende  arbitraire, 
leur  permettant  neantmoins  de  jwuvoir  jouer  autres  mysUres 

profanes,  honnestes  et  licites. 

Om  betydelsen  af  detta  forbud  har  jag  ofvan  yttrat 

mig1.  Det  betydde  icke,  att  profandramer  forst  nu  kommo 
att  spelas  p&  brodernas  teater,  ty  detta  hade  redan  l&ngt 

forut  egt  rum.  Men  nu  tvingades  de  att  kasta  hela  sin 

religiosa  repertoir  och  uteslutande  fylla  spellistan  med 

profandramer.  Det  var  s&ledes  en  hogst  betydlig  inskrank- 

ning  i  deras  rattigheter,  som  genom  detta  parlamentsbeslut 

tillfogades  dem. 

Hafva  de  nu  ocks&  afven  h&llit  detta  forbud?  Hafva 

religiosa  mysterier  efter  1548  aldrig  spelats  p&  deras 

teater?  Alia  forfattare  aro  ense  om,  att  i  det  stora  hela 

den  religiosa  repertoiren  fr&n  och  med  1548  for  alltid  ar 

forsvunnen  fr&n  hotel  de  Bourgognes  seen,  men  en  och 

annan  framkastar  dock  en  antydan  om,  att  religiosa  my- 

sterier der  blifvit  uppforda,  om  ock  tillfalligtvis  och  for- 

stulet.  S&  gor  Sainte  Beuve  3,  och  efter  honom  m&nga, 
men  den  ende,som  anfor  allvarliga  skal  for  sin  &sigt,ar  RigaP. 

P&  grund  af  en  skildring  i  Remonstrances  tres  humbles 

an  Roy  de  France  et  de  Rologne,  anser  han  nemligen,  att 

man  1588  p&  hotel  de  Bourgogne  uppfort  religiosa  myste- 
rier.   Staljet  lyder  som  foljer: 

1  Se  ofvan,  p.  65. 

2  Sainte  Beuve,  Tableau  de  la  poetic  fran?.  an  XVI:e  siede. 
Paris.    Charpentier  s.  a.  p.  214. 

*  Rigal,  Esquisse  d'une  histoire  des  theatres  de  Paris  de  1548  a 
1635.    Paris  1887,  p.  20.    Jmfr  Alexandre  Hardy,  p.  90. 
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II  y  a  un  autre  grand  mal,  qui  so  commet  et  tolere  en  votre 

bonne  ville  do  Paris,  aux  jours  do  dimanches  et  do  fiHes;  ce  sont  les 
jeux  et  spectacles  publics  qui  se  font  losdits  jours  do  fetes  et  dimanches, 
tant  par  des  Strangers  Italiens  que  par  des  Francais,  et  par  dossus  tous, 

ceux  qui  se  font  en  une  cloaque  et  maison  de  Satan,  nominee  l'Hotel  de 
Bourgogne,  par  ccux  qui  abusivement  so  disent  les  confreres  do  la  Passion 

de  JT.-C  .  . .  Sur  l'echafaud  Ton  y  dresso  des  autels  charge's  de  croix 
et  ornaments  ecclesiastiquos,  Ton  y  represent©  des  pretres  rev£tus  de 

surplis,  memo  aux  farces  impudiques  pour  faire  manages  de  risees.  L7on 
y  lit  le  text©  de  l'Evangile  en  chant  ecclesiastique,  pour  (par  occasions) 
y  rencontrer  un  mot  a  plaisir  qui  sort  au  jeu.  Et  au  surplus,  il  n'y  a 
farce  qui  no  soit  orde,  sale  et  vilaine,  au  scandal©  de  la  jeunesse  qui  y 
assist©,  laquelle  avale  a  long  trait  ce  venin  et  ce  poison  qui  so  couve  en 
sa  poitrine.  et  en  pen  de  temps  op  re  les  effets  quo  chacun  sait  et  voit 
trop  frequemment. 

Par  ce  moyen  Dieu  est  grandement  offense^  tant  on  ladite  trans- 
gression des  fetes  que  par  les  susdits  blasphemes,  jeux  et  impudicites  qui 

s'y  commettent.  D'avantage  Dieu  y  est  courrouce"  en  Tabus  et  profana- 
tion des  choses  saintes  dont  ils  se  servent,  et  lo  public  inte>ess£  par  la 

debauche  et  jeux  des  artisans.  Joint  quo  telle  impi^t6  est  entretenue  des 

doniers  d'une  confrerie,  qui  devraient  etre  employes  a  la  nourriture  des 
pauvres,  principalement  en  ces  temps  esquels  il  fait  si  cher  vivre,  et 
esquels  plusieurs  meurent  de  faim. 

Or,  Sire,  tout©  cett©  ordure  est  main  ten ue  par  vous:  car  vous  lour 
avez  donne  vos  lettres  de  permission  pour  continuer  cet  abus  commenced 
devant  votre  regne;  vous  avez  mande  a  votro  Cour  de  Parlament  et 

Prevot  de  Paris  de  les  fair©  jouir  d©  contenu  en  vos  lettres,  ce  qu'ils 
ont  tres  bien  execute*,  ayant  maintenu  un  tel  abus  contre  Dieu  et  la 
defense  des  pasteurs  eccl^siastiques,  et  nonobstant  la  clamour  universelle 

de  tous  les  *pr£dicateurs  de  Paris,  lesquels  continuent  encore  journelle- 
ment  a  s'en  plaindre,  mais  en  vain,  nayant  pu  pour  tout  obtenir  sinon 
une  defense  de  jouer  durant  une  annee,  pour  recommencer  au  bout  de 
Tan  plus  que  devant 

For  min  del  kan  jag  ej  finna,  att  de  uttryck  som  har 

anvandas,  syfta  p&  religiosa  dramer.  De  tyckas  mig  endast 

visa  att  man  i  skandalosa  farser  och  mojligen  i  sermons 

joyeax  drifvit  gyckel  med  predikan  och  andra  kyrkliga 
ceremonier. 

Hans  andra  skal  forefaller  mig  ej  mera  ofvertygande. 

Han  sager  nemligen: 

II  semble  que  Ton  ait  exag^re1  Topposition  quo  le  Parlament  faisait 
aux  mysteres  sacres.    II  no  s'est  prononce  contre  eux  quo  a  deux  repri- 

1  Citeradt  ©ft©r  Rigal,  Esquisse,  p.  20  ff. 
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ses :  en  1548  et  en  1598,  tandis  que,  dans  Tintervalle.  quatre  rois  en  a- 
vaient  formellement  perinis  la  representation.  Toutes  les  lettres  patentes 
que  reproduit  le  Recueil  dcs  principaux  titres  f.  cominencent,  en  effet, 

par  ra]>peler  que  les  feus  rois  out  donne^  licence  aux  Confreres  "de  faire 
et  jouer  quelque  mystere  que  ce  soit,  de  la  passion  ou  resurrection  de 

notre  Seigneur  ou  autre  quelconque,  tant  de  Saints  que  de  Sai rites,  qu'ils 
voudront  e^ire  et  mettre  sus,  toutes  et  quantes  fois  qu'il  leur  plana"; 
puis  elles  ajoutent  la  formule  qui  suit,  ou  une  autre  absolument  equi- 

valente:  nous  leur  avona  "donne  et  donnons  autorite^  conge"  et  licence 
do  faire  et  jouer  les  mysteres  dessudits  et  autres  jeux  honnetes  et  recrea- 

tifs".  Telle  est  exactement  la  formule  de  Henri  IV  en  1597  et,  si  le  Par- 
lament  proteste  apres  avoir  longuement  garde  le  silence,  n'est-ce  pas 
plutot  au  roi  qu'aux  mysteres  quHl  declare  ainsi  son  hostilite'? 

Men  sakerligen  beror  det  p&  n&gon  slentrian,  att  den- 
na  allmanna  tillatelse  alltjemt  inforts  i  patentet.  Ty  1596 

anhalla  de  ju  uttryckligen  i  sarskild  skrifvelse  hos  Henrik 

IV  att  f&  aterupptaga  sin  forna  religiosa  repertoir.  Om 

mi  den  foregaende  konungen,  ja  till  och  med  de  tv&  fore- 

gaende konungarne  redan  beviljat  dem  detta  ntan  sarskild 

begiiran  fran  deras  sida,  s&  hade  ju  hela  denna  boneskrift 

varit  ofverflodig.  Och  1597  veta  vi,  att  parlamentet  lika 

litet  som  1548  inregistrerade  patentet  i  den  form,  som 

konungen  gifvit  det.  Ur  konungabrefvens  ordalydelse  kan 

derfor  svarligen  nagot  stod  hemtas  for  den  asigten,  att 

brodraskapet  efter  1548  uppfort  religiosa  mysterier. 

Saledes  finnes  det  icke  ett  enda  samtida  yttrande, 

som  hantyder  pa,  att  man  efter  1548  uppfort  dramer  af 

religios  karakter  i  hotel  de  Bourgogne. 

For  framtiden  voro  de  uteslutande  hanvisade  till  profan- 

dramat,  och  derigenom  far  detta  parlamentsbeslut  en  genom- 
gripande  betydelse  i  det  franska  dramat.  Ty  derefter  var 

det  profandramat,  som  representerade  medeltidsdramat  6f- 
verhufvud,  och  de  fit  religiosa  dramer,  som  skrefvos,  saval 

som   den  sammansmaltning,  hvilken  egde  rum  mellan  det 

1  Becueil  des  principaux  tiltres  utgafs  1032  af  brodraskapet  for 
att  styrka  dess  rattighet  till  egandet  af  hotel  de  Bourgogne.  Det  inne- 
haller  en  m&ngfald  af  aktstycken  till  brodraskapet**  historia.  Jag  kan- 
ner  endast  skriften  genom  Rigals  citat. 

2  Rigal,  Hardy,  p.  95,  noten. 
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religiosa  mysteriet  och  tragedien,  blef  utan  n&gon  egentlig 

ntvecklingshistorisk  betydelse.  Det  var  ur  profandramats 

och  tragediens  beroring  med  hvarandra,  som  det  nya  scen- 
dramat  framgick. 

Vi  ega  inga  kallor  for  att  i  detalj  kunna  angifva 

denna  nya  reportoirs  karakter,  men  vi  kunna  dock  bilda 

oss  en  alhnan  forestalling  om  densamma. 

Hvad  forst  och  framst  farsen  betraffar,  s&  ar  ofvan 

visadt 1 ,  att  den  alltid  forekommit  p&  brodraskapets  reper- 
toir,  och  for  den  tid,  som  har  behandlas,  bevisas  det  af  en 

m&ngfald  af  fakta.  Vi  veta,  att  det  inblandat  farser  vid 

sitt  uppforande  af  Actes  des  Apotres.  1578  spelade  Agnan 

Sarat  farser,  och  1588  forekommo  de  afven,  s&som  det  fram- 

gSr  af  den  nyss  citerade  skriften  Remonstrances.  1595 

spelade  Courtins  och  Poteaus  sallskap  jeux  et  farces,  och 

i  borjan  af  foljande  sekel  excellerade  Valleran  Lecomtes 

trupp  i  denna  genre.  Farsen  har  s&ledes  hela  &rhundradet 

igenom  spelats  p&  hotel  de  Bourgognes  seen. 

Att  moraliteter  der  nppforts,  kan  ej  heller  vara  tvifvel 

underkastadt,  eftersom  det  just  var,  for  att  s&dana  skulle 

kunna  spelas  p&  deras  teater,  som  de  afslutat  ofverens- 

kommelse  med  La  Basoche.  P&  Mardi-grasdagen  inbjodos 
under  femtonhundratalet  alltid  Basochens  och  Enfans  sans 

soucis  stordignitarer  for  att  der  &sk&da  en  sottie,  och  val 

da  troligen  afven  en  moralitet  och  fars,  d&  ju  dessa  tre 

arter  alltid  forekommo  tillsammans.  Eljest  finnes  intet 

specielt  namdt  om  uppforandet  af  moraliteter,  s&  vida 

man  ej  ville  tolka  uttrycket  Histoires  i  har  nedan  citerade 

parlamentsbeslut  af  1577  s&som  syftande  pA,  en  viss  art  af 

moraliteter.  Denna  tydning  ar  emellertid  tvifvelaktig,  ty 

termen  anvandes  afven  om  historiska  dramer  (t.  ex.  Histoire 

de  Troye  la  grant). 

1  P.  65. 
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Flera  fakta  tyda  p&,  att  historiska  drawer  utgjort  en 

af  de  vasentligaste  best&ndsdelarne  i  brodraskapets  reper- 
fcoir.  Ur  dess  egna  handlingar  kanna  vi  titeln  p&  ett  dylikt 

stycke,  Huon  de  Bordeaux,  en  dramatisering  af  en  gammal 

Chanson  de  geste.  D&  nemligen  broderna  &r  1577  med 

stor  kostnad  uppsatt  detta,  ville  Parlamentet  af  en  eller 

annan  anledning  forbjuda  dess  uppforande,  men  brodra- 
skapet  klagade  och  anforde  som  skal  de  dryga  utgifter, 

hvilka  det  f&tt  vidkannas  for  styckets  uppsattande,  och 

parlamentet  gaf  det  ratt.  Detta  drama  var  sakerligen  ett 

af  brodernas  glansstycken,  om  man  fSr  doma  efter  den 

moda  och  kostnad,  som  de  nedlagt  p&  dess  iscensattande 

Ett  parlamentsutslag  af  &r  1577  har  ett  uttryck,  som 

likaledes  visar,  att  i  allmanhet  historiska  dramer  der  upp- 
forts.  Det  heter  nemligen:  leur  auroit  ete  permis  exhiber 

aa  peuple  certains  Jeux  anciens,  Rowans  et  Histoires  a. 
Omkring  1578  har  man  spelat  n&gon  framstallning  af 

Trojanska  kriget,  mojligen  Jacques  Milets  Troye  la  grant 

oforandradt  eller  bearbetadt,  och  likaledes  ett  eller  flere 

dramer,  hvilka  hemtat  amne  ur  Awadis-romanerna,  hvilka 

ju  vid  denna  tid  voro  hogt  p&  modet.  Detta  framg&r  af 

foljande  verser  om  Agnan  Sarat,  den  forste  verklige  sk&de- 

spelare,  som  upptradde  p&  hotel  de  Bourgognes  seen: 

Combien  de  fois  ta  belle  soie 

A  reve'tu  le  roi  de  Troie 
Et  les  chevaliers  d'Amadis, 
Quant  Agnan  a  la  laide  trogne 
Jouait  a  l'hdtel  de  Bourgogne 
Quelque  histoire  du  temps  jadis  \ 

P&  dramer  af  denna  karakter  hantyder  afven  ett  ytt- 

rande  i  Satyre  Menippee,  hvilket  visar,  att  man  ofta  fagnat 

1  Revue  retrospective  t.  I,  p.  346. 
a  Par  fait,  t.  Ill,  p.  234,  noten. 
*  Les  muses  Gaillardes  recueillies  des  plus  beaux  esprits  de  ce 

temps,  par  A.  D.  B.  Parisien.  Seconde  edition.  MDCIX.  Ateromtryckt 
af  Mertens,  Bruxelles,  1864,  p.  184-185. 
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publiken  med  blodiga  sk&despel,  s&ledes  med  dylika  histo- 

riskt  romantiska  dramer,  i  hvilka  bataljer  rikligen  fore- 
kommit:  On  deffendit  aussi  les  jeux  de  Bourgongne  et  les 

quilles  de  maistre  Jean  Rozeau  . . .  Aussi  fat  advise  de  con- 

rertir  Vhostel  de  Bourgongne  en  ung  college  de  jesuites,  qui 

avoient  besoing  de  recreation,  pour  la  grande  quantite  de  sang 

dont  Us  estoient  boursouflez,  et  leur  falloit  ung  chirurgien 

pour  les  phlebotomizer  1 . 

Dessa  aro  de  olika  arter  af  dramer,  som  vi  faktiskt 

veta  hafva  blifvit  spelade  p&  hotel  de  Bourgognes  seen 
under  senare  halften  af  femtonhundratalet.  Om  man  icke 

allt  for  snaft  fattar  begreppet  moralitet  —  och  som  bekant 

var  det  synnerligen  tanjbart  —  s&  ar  i  denna  upprakning 

inbegripet  s&  godt  som  alia  arter  af  dramer,  hvilka  p& 

denna  tid  forekomma,  med  undantag  af  tragedien.  Hvad 

denna  ang&r,  ar  redan  visadt,  att  den  ej  der  spelades,  och 

det  torde  afven  hafva  framg&tt  af  denna  redogorelse  for 

brodraskapets  spellista,  att  den  ej  der  var  p&  sin  plats. 

Hvad  pastoralen  angdr,  upptradde  den  forst  talrikare  mot 

&rhundradets  slut,  och  det  torde  ej  vara  omojligt,  att  den 

strax  blifvit  uppford  i  hotel  de  Bourgogne;  i  hvarje  fall 

finnes  den  pS.  repertoiren  redan  under  det  foljande  seklets 
forsta  &r. 

Det  forefaller  ocks&  ratt  naturligt,  att  alia  dramer, 

som  annu  foljde  den  medeltida  iscensattningen,  uppforts 

der.  Hvarje  forfattare,  som  skref  i  afsigt  att  f&  sitt 

drama  uppfordt,  m&ste  haft  hotel  de  Bourgognes  seen  i 

tankarne,  ty  det  var  ju  den  enda,  som  existerade.  Der 

gjorde  man  ej  anspr&k  p&  tidens  och  rummets  enhet,  utan 
scenen  hade  annu  bevarat  sin  rent  medeltida  form.  Rundt 

ikring  prosceniet  reste  sig  annu  Les  Maisons,  forestallande 

1  Satyre  Menippie  de  la  vertu  du  Catholtcon  dPEspagne  et  de  la 
Tenue  des  Estatz  de  Paris  s.  1.  MDXCII,  p.  124. 
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de  olika  lokaliteterna  i  dramat,  och  handlingen  rorde  sig 

annu  lika  ogeneradt  som  i  det  gamla  dramats  glansdagar 

fr&n  Rom  till  Konstantinopel,  eller  hvart  det  nu  behagade 

de  afventyrslystne  riddarne  att  styra  kosan. 

Denna  iscensattning  ar  just  karakteristisk  for  den 

grupp  af  dramer,  hvilken  har  nedan  skall  narmare  behand- 
las.  Ehuru  vi  s&ledes  faktiskt  ej  kanna,  att  n&got  af  dessa 

dramer  der  kommit  till  uppforande,  talar  dock  sannolik- 

heten  for  att  stycken  som  Jeans  Bretogs  L'amour  d'un  ser- 
viteur,  Claude  Rouillets  Philanire,  Louis  Le  Jars  Lucelle 

m.  fl.  spelats  p&  hotel  de  Bourgogne. 

V. 

Medeltidsdramat  hade  s&ledes  annu  en  stor  fordel 

framfor  det  nya  pseudoklassiska,  ty  det  hade  en  seen,  p& 

hvilket  det  spelades.  Det  fans  uti  detsamma  den  hand- 

ling och  det  lif,  som  Plejadens  drama  annu  saknade.  Ovil- 
korligen  m&ste  representanterna  for  den  nya  riktningen, 

nar  den  forsta  berusningen  var  ofver,  fr&ga  sig,  hvarfor 

de  ej  helt  lyckades  tranga  igenom.  De  skoto  d&  skulden 

p&  tidernas  ogunst,  p&  publikens  obildade  smak,  deremot 

erkande  de  aldrig,  att  det  fans  n&got  for  dem  att  lara  af 

det  gamla  nationella  dramat. 

Medvetet  eller  omedvetet  hafva  de  dock  tagit  intryck 

af  detsamma.  Man  ser  det  p&  en  hel  foljd  af  olika  forsok, 
som  dock  tillsvidare  blefvo  utan  namnvardt  resultat.  Redan 

Theodore  de  Bezes  Tragedie  frangaise  du  sacrifice  d' Abraham 
visar  en  blandning  af  medeltida  och  antika  drag.  Sjelfva 

amnet  var  ej  medeltidsscenen  frammande 1 .  Abrahams 
onda  tankar  aro  i  detta  drama  personifierade  i  Satans 

gestalt,  ett  drag  som  p&minner  om  moraliteten.   Detta  lilla 

1  Ett  mysterinm  med  samma  amne  spelades  1539  infor  konungen 
i  hAtel  de  Flandros  (saledes  af  briidraskapet). 

Digitized  by Google 



konstgrepp  gifver  emellertid  ett  lif  &t  hela  detfca  psykolo- 

giska  drama,  som  icke  finnes  i  andra  samtida  tragedier  1 . 

Ett  annat  forsok  i  samma  rigtning  ar  Loys  Desma- 

zures  Tragedies  saintes  (1556),  en  trilogi,  hvilken  omfattar 

David  combattant,  David  triomphant  och  David  fugitif.  Denna 

serie  af  tre  dramer  erinrar  om  medeltidsdramemas  indel- 

ning  i  tre  dagar;  hvart  och  ett  af  dem  ar  indeladt,  ej  i 

akter  och  scener,  men  i  episoder,  som  dtskiljas  af  patiser. 

Dekorationssystemet  ar  afven  medeltidens.  En  af  de  storsta 

rollerna  i  sfcycket  ar  Satans.  Forfattaren  alskar  att  fram- 

stalla  sina  hjeltar  i  rent  familjara  och  skamtsamma  situa- 

tioner.  Han  visar  oss  David  p&  falten,  Goliat  for  de  till 

strid  uppsfcalda  filisteerna  och  Sauls  lager,  forsankt  i  mor- 
ker.  Dylika  drag  aro  tragedien  frammande.  Till  gengald 

varar  handlingen  i  hvart  och  ett  af  dramerna  endast  i 

tolf  timmar,  och  kor  forekommer  a. 
Theodore  de  Beze  och  Loys  Desmazures  hafva  s&le- 

des  utg&tt  fr&n  det  religiosa  mysteriet,  men  sokt  att  p& 

detsamma  tillampa  den  nya  poetikens  lagar.  Dessa  stycken 

aro  s&ledes  religiosa  blanddramer  af  samma  karakter  som 

de  nedan  skildrade  profandramerna.  M&nga  efterfoljare 

funno  de  icke  p&  denna  vag,  utan  det  ar  mellan  profan- 
dramat  och  antikrigtningen,  som  den  verkliga,  fruktbara 

sammansmaltningen  eger  rum. 

I  forbig&ende  bor  har  afven  ntonas  Gabriel  Bounins 

besynnerliga  tragedi  La  Soltane  3.  Den  ar  skrifven  p&  fjor- 
tonstafviga  verser;  afrattningar  forsigg&  inne  p&  seen  en,  och 

turkarne  svarja  vid  Mahomet,  Jupiter,  Toutan  och  Soudan, 

ett  drag,  som  erinrar  om  liknande  scener  i  medeltidsdra- 

merna.  Stycket  ar  emellertid  sk  tarfligt,  att  det  val  knap- 

past  n&gonsin  ofvat  nagot  allvarligt  inflytande. 

1  Paguet,  Trag^die  p.  93  If. 
1  Faguet,  Trag^die  p.  104  If. 
»  Parfait,  t.  Ill,  p.  325. 
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Intressantare  ar  det  d&  att  iakttaga,  huru  den  andra 

generationens  tragoder  tagit  inflytande  af  medeltidsdramat, 

huru  de  bemodat  sig  att  gora  handlingen  rikare,  utveck- 

lingen  fylligare.  Man  ser  det  kanske  ingenstades  tydligare 

an  i  Robert  Garniers  tragedier,  hvilka  beteckna  hojdpunk- 

ten  af  det  klassiska  dramats  utveckling  under  femtonhun- 
dratalet.  Man  ser  det  har  m&handa  tydligast,  derfor  att  man 

sp&rar  det  mogna  ofvervagande  och  de  upprepade  forsok, 

som  dessa  framsteg  kostat  honom. 

Han  borjade  att  skrifva  dramer  helt  i  Plejadens  ma- 
ner,  d.  v.  s.  med  Seneca  som  forebild.  Af  denna  art  arc 

Porcie  (1568),  Hippolyte  (1573),  Cornelie  (1574).  I  Marc  Antoine 

(1578),  i  La  Troade  (1579)  och  Antigone  (1580)  har  han  der- 
emot  andrat  man6r.  Han  ville  nu  &stadkomma  en  fylligare 

handling  i  sina  tragedier  och  sdkte  uppn&  detta  genom  att 

sammanvafva  flera  fabler,  genom  att  kasta  flere  handlingar 

vid  sidan  om  hvarandra.  Denna  parallela  sammanstallning 

af  tv&  eller  flere  handlingar  var  just  en  af  de  mest  karak- 

teristiska  egenskaperna  i  medeltidsdramat,  men  ocks&  ab- 

solut  oforenlig  med  den  klassiska  tragediens  enhetliga  bygg- 

nad.  Det  ar  intressant  att  se  forsoket  gjordt  hos  klassi- 

sismens  representant,  Gamier,  men  det  utfoll  ej  lyckligt. 

Hans  drama  miste  p&  detta  satt  sin  enhet  och  forlorade 

sin  h&llning. 

Likval  var  det  under  dessa  experiment,  som  han  larde 

sig  att  skrifva  ett  verkligt  scendugligt  drama.  N&gra  kr 

senare  forfattade  han  nemligen  Bradamante  (1582)  l,  hvars 
amne  ar  modernt  och  l&nadt  fr&n  Ariosto.  Det  var  ett  for 

sin  tid  godt  skrifvet  scendrama,  spannande  och  omv.ex- 
lande  i  sin  handling,  och  det  ar  ocksa  det  enda  af  alia 

Garniers  dramer,  som  n&gonsin  spelats.  Men  detta  drama, 

det  basta  och  scendugligaste,  som  antikriktningen  fram- 

bragte  under  femtonhundratalet,  st&r  ocks&  till  sin  kom- 

1  Jmfr  Faguet,  p.  173  ff.,  hvarest  man  afven  finner  analyser  af 
dessa  dramer. 
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position  medeltidsdramat  narmare  an  n&got  annat  af  de 

pseudoklassiska  dramerna.  Det  ar  liksom  ofver  hufvud  allt, 

hvad  &rhundradet  frambragte  af  spelbara  dramer,  en  tragi- 
komedi. Och  vill  man  benamna  medeltidsdramat  med  en 

modern  konstterm,  s&  ar  ju  afven  det  i  tekniskt  afseende 

en  tragikomedi.  Ty  medeltidsdramat  behofde  ju  ej  sluta 

olyckligt.  Det  inblandade  nastan  alltid  komiska  scener  i 

den  allvftrliga  handlingen,  och  om  tidens  eller  rummets  enhet 

hade  det  ingen  aning.  Innan  man  s&ledes  i  Frankrike  hade 

haft  vare  sig  en  tragedi  eller  en  komedi,  hade  man  i 

sjelfva  verket  haft  en  m&ngfald  af  tragikomedier. 

Under  renassansen  soker  man  att  definier^  denna 

genre,  men  vanligen  fasta  sig  de  olika  forfattarne  an  vid 

en,  an  vid  en  annan  sida  af  dess  vasende. 

Utg&ngspunkten  ar  emellertid  alltid  den,  att  det  ar 

ett  drama  med  b&de  tragediens  och  komediens  egenskaper. 

Det  ar  ett  allvarligtd  rama  med  lyckligt  slut.  Tonen  i 

det  samma  ar  icke  en ;  den  ar  ej  endast  allvarlig  och  pate- 

tisk,  utan  den  sanker  sig  afven  till  det  jemt  hvardags- 

aktiga,  och  till&ter  rent  komiska  partier.  Vidare  upptrada 

oftast  i  detsamma  personer  af  olika  samhallsklasser :  af  *tra- 
gedien  hemtar  det  furstar  och  konungar,  af  komedien  det 

gemena  folket.  Icke  heller  h&ller  det  p&  rummets  och 

tidens  enhet,  utan  har  vanligtvis  ren  medeltidsscen. 

Emellertid  finner  man  ej  alltid  dessa  egenskaper  for- 

enade  i  en  tragikomedi.  Dess  vasende  ar  just  att  vara  fri 
och  obestamd. 

Historiskt  skulle  man  kunna  uttrycka  tragikomediens 

karakter  under  denna  tid  s&,  att  den  ar  ett  drama,  hvilket 

genom  beroringen  med  medeltidsteatern  frigjort  sig  fran 

en  eller  flera  af  de  lagar,  som  det  nya  pseudoklassiska 

dramat  uppstaldb  s&som  gallande  for  sig. 

Ger  man  termen  denna  svafvande  betydelse  —  och 

den  bor  ej  preciseras  narmare  —  s&  aro  alia  scendugliga 
dramer  under  denna  tid  tragikomedier. 
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I  Les  Juices  atervande  Gamier  till  sitt  gamla  maner, 

till  tragedien  med  en  handling,  men  i  detta  drama  ser  man 

klart,  hum  mycket  han  vunnit  genom  sina  foreg&ende 

experiment.  Den  ar  l&ngt  fylligare  i  sin  handling,  l&ngt 

rikare  p&  nyanser.    Det  ar  hans  basta  arbete. 

VI. 

A  andra  sidan  m&  man  ej  forestalla  sig,  att  de  me- 

deltidsdramer,  hvilka  skrefvos  under  denna  tid,  forblifvit 

opaverkade  af  antikriktningen.  Det  ar  tvartom  alldeles 

forv&nansvardt,  hum  tidigt  detta  inflytande  p&  olika  satt 

l&ter  sp&ra  sig.  Efter  Plejadens  framtradande  kan  man 

strangt  taget  ej  langre  tala#om  ett  rent  medeltidsdrama. 

Denna  p&verkan  framtrader  forst  i  rent  yttre  egen- 

domligheter:  medeltidsdramerna  soka  annoblisera  sig  ge- 

nom att  taga  titeln  af  tragedier  och  tragikomedier.  For 

att  endast  namna  ett  par  exempel,  s&  kallar  sig  Jean  Bre- 

togs  L' amour  d'mi  serviteur  (1571)  tragedi,  men  ar  en 

moralitet.  Henry  de  Barrans  L'homme  jmtifte  par  Foi 
(1554)  ar  likaledes  en  moralitet;  Les  enfants  de  la  Fournaise 

af  Antoine  de  la  Croix  (1561)  ar  ett  mysterium,  men  b&da 

fora  titeln  af  tragikomedier.  Detsamma  ar  forh&llandet 

med  Careme  prenant  (1595)  och  Le  Desespere  af  Claude 

Bonnet  (1595);  Le  pape  malade  ar  ocks&  ett  rent  medel- 

tidsstycke,  men  st&tar  med  titeln  komedi. 

Sam  tidigt  harmed  borjar  man  att  indela  dylika  dra- 

iner i  akter  och  stundom  afven  i  scener;  of  tare  ar  emeller- 

tid  denna  senare  indelning  ej  genomford:  an  angifves  scen- 

vexlingen,  an  upptrada  nya  personer,  eller  handlingen  flyt- 

tar  sig  till  en  annan  ort,  utan  att  detta  ar  angifvet  i  texten 

(sa  t.  ex.  i  Philanire).  En  tredje  forandring  ar,  att  man 

inlagger  korer,  dels  vid  akternas  slut,  dels  stundom  inne  i 

sjelfva  akten.  Och  sam tidigt  harmed  visar  sig  sp&r  af  den 
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ofriga  antika  apparaten:  i  Philanire  berattas  hela  femte 

akten  af  budbararen.  Likaledes  ar  handlingen  oftast  en, 

hvilket  dock  ar  ett  mindre  vasentligt  drag,  enar  detta 

afven  kan  vara  fallet  i  rena  medeltidsdramer.  Lagger 

man  hartill,  att  texten  vimlar  af  mytologiska  allusioner, 

och  att  diktionen  ar  smyckad  med  antika  metaforer,  fr&gar 

man  sig  kanske,  hvad  det  ar,  som  &terst&r  af  det  medel- 
tida  i  dessa  dramer. 

Bakom  all  denna  frammande  grannl&t  skymtar  man 

emellertid  annu  moralitetens  naiva  medeltidsansigte.  Am- 

net  ar  ofta  en  fait  clivers,  gripen  ur  tidens  hvardagslif  i 

akt  och  mening  att  tjena  som  moraliskt  exempel  alldeles 

som  i  de  gamla  histoires.  S&  i  Bretogs  moralitet  och  i 

Philanire.  Styckets  moral  betonas  ofta  skarpt,  och  afven 

allegoriska  personer  spela  en  mer  eller  mindre  framst&- 

ende  roll.  De  upptradande  personerna  tillhora  olika  sam- 

hallsklasser,  ofta  de  lagre  eller  medelklassen,  hvilket  aldrig 

f&r  vara  fallet  i  en  tragedi.  Handelsernas  olika  moment 

forsigg&  p&  scenen  infor  &sk&darnes  ogon,  afven  blodiga 

afrattningar  och  liknande  upptraden,  som  tragedien  endast 
l&ter  en  budbarare  beratta.  Komiska  intermezzon  aflosa 

de  allvarliga  scenerna,  och  slutligen  ar  iscensattningen 

annu  den  medeltida:  sk&deplatsen  vexlar  m&nga  g&nger 

under  loppet  af  ett  stycke,  och  personerna  tankas  hela 

tiden  p&  scenen,  afven  om  scenindelningen  ar  iakttagen, 

och  det  s&ledes  for  hvarje  g&ng  ar  angifvet,  hvilka  perso- 

ner som  for  tillfallet  upptrada  talande  och  i  egentlig  me- 

ning upptaga  scenen. 

Med  andra  ord,  i  det  stora  och  hela  representera 

dessa  dramer  en  fortsattning  af  de  medeltida  traditionerna, 

och  de  nybildningar,  som  forekomma  i  dem,  for^ndra  ej  i 

vasentlig  m&n  denna  deras  karakter.  Den  senare  gruppen 

af  dessa  profandramer  ansluter  sig  fullt  naturligt  till  den 

foreg&ende,  och  trots  vissa  skiljaktigheter  hora  de  orga- 

niskt  tillsamman.    Att  i  detalj  p&peka  dessa  likheter  och 
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olikheter  torde  efter  den  analys,  hvilken  dels  redan  ar 

gifven  af  den  forra  gruppen,  dels  nedanfor  kommer  att 

gifvas  af  den  senare,  har  vara  temligen  onodigt.  En  kort 

ofversigt  af  dessa  samhorande  serier  af  rent  medeltida 

profandraraer  och  antikp&verkade  s&dana,  torde  deremot 

vara  p&  sin  plats,  innan  vi  6fverg&  till  ett  noggrannare 
betraktande  af  dessa  senare  dramer. 

Man  skulle  fr&n  de  historiska  dramerna  kunna  ur- 

skilja  s&som  en  sarskild  grupp  bataljstyckena.  De  fore- 
komma  tidigast  s&som  mysteres  mimes.  Derefter  hafva  vi 

omkring  1450  Siege  d'Orleans  och  Destruction  de  Troye. 
Omkring  1B78  spelades  p&  hotel  de  Bourgogne  ett  Troja- 
drama,  och  det  ofvan  citerade  stallet  ur  Satyre  Menippee 

tyder  p&,  att  dylika  dramer  ofta  der  uppforts. 

Redan  i  Miracles  de  Notre  Dame  p&traffades  s&dana 

ansatser  till  historiska  dramer  som  Clovis,  Ostes,  Berthe. 

Senare  finnas  Vie  de  saint  Louis  och  L'empereur  qui  tua 
son  Neveu.  Derpd  omtalas,  att  man  under  senare  halften 

af  femtonhundratalet  i  hotel  de  Bourgogne  spelat  en  Huon 
de  Bordeaux  och  ett  eller  flera  Amadisdramer.  Fr&n  samma 

tid  hafva  vi  kvar  Bradamante  af  Gamier  och  Jacques  du 

Hamels  Acoubar  m.  fl.,  hvilka  endast  aro  senare  antikpd- 
verkade  telningar  fran  samma  stam:  romantiska  dramer 

med  amnen,  hemtade  ur  riddaredikten,  kronikan  och  afven- 
tyrsromanen.  Ville  man  fortsatta  efterforskningen,  skulle 

man  i  Hardys  och  hans  efterfoljares  repertoir  dterfinna 

samma  typ  af  romantiska  tragikomedier. 

En  annan  grupp  utgores  af  de  sedeskildrande  dra- 
merna, hvilka  ofta  hemtat  sitt  arane  fr&n  novellen.  Den 

aldsta  bevarade  typen  ar  har  Griselidis,  och  val  p&  grand 

af  sin  &lder  st&r  det  n&got  isoleradt  fr&n  de  ofriga  histoires. 

Men  det  l&ter  dock,  b&de  hvad  tekniken  och  inneh&llet 

betraffar,  sammanfora  sig  med  dessa.  For  att  nu  endast 

namna  n&gra  representanter,  s&  efterfoljes  det  af  Une  vil- 

lageoise,  L' amour  d'un  serviteur,  Philanire  och  Lucelle.  Hela 
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denna  grupp  har  sakerligen  tillhort  tidens  mest  omtyckta 

form  af  drama.  Det  ar  dess  borgerliga  sk&despel,  dess 
sedekomedi. 

Det  torde  af  denna  sammanstallning  af  de  b&da  grup- 

pernas  dramer  (med  hvilken  man  s&  sammanh&lle  analy- 

serna  har  nedan)  framgft,  att  de  organiskt  ansluta  sig  till 
hvarandra. 

Vill  man  gifva  de  senare  antikp&verkade  profandra- 

merna  ett  sarskildt  namn,  tyckes  mig  det  lampligaste  vara 

Blanddramer,  ty  man  p&traffar  ju  i  dem,  om  ej  en  sam- 
mansmaltning,  s&  dock  en  blandning  af  de  egenskaper, 
hvilka  karakterisera  medeltidsdramat  och  antikdramat. 

Faguet  har  behandlat  fyra  af  dessa  dramer,  men  hans 

uppfattning  af  deras  stallning  i  tidens  literatur  ar  oriktig, 

eller  &tminstone  synnerligen  oklar.  Han  ser  p&  dem  fr&n 

tragediens  synpunkt  och  kallar  dem  derfor  Bramcs  irre- 
guliers.  Han  betraktar  dem  s&som  en  ny  art  af  drama, 

hvilken  uppkommit  utan  all  p&verkan  vare  sig  fr&n  me- 

deltidsdramat eller  antikdramat1. 

1  Faguet,  p.  355:  .  .  .  II  y  a  en  au  XVI:e  siecle  quelqucs  ossais 
do  drame  irr<$gulier  d'un  genre  nouveau,  tres  int^ressants  a  etudier,  parce 
qu'ils  sont  le  principe  de  tout  un  theatre,  qui  l'influence  espagnole  ai- 

dant, a  pris  dans  lea  vingt  premieres  annees  du  XVII:e  siecle  un  d£ve- 
loppement  considerable  .  .  . 

P.  366:  .  .  .  J'appelle  drame  irregulior  non  pas  tant  celui  qui  s^af- 
fr  an  chit  de  quelqu'une  des  regies  que  nos  thooriciens  du  XVI:e  siecle 
ont  dictees  que  celui  qui,  par  sa  composition  g6ne>ale  et  par  son  esprit, 
so  r^vele  com  me  Stranger  ot  a  la  tradition  antique  et  a  la  tradition  du 
moyen  age.  Cette  definition  negative  est  encore  la  plus  claire.  Si  Ton 
veut  quelque  indication  plus  positive,  je  dirai  que  co  drame  est  un  genre 

de  composition  ou  Timagination  joue  le  principal  role.  D'ordinaire  tout 
y  est  invented  sujet,  intrigue,  personnages.  Le  fond  de  sa  methode  con- 
siste  a  ne  rien  demander  a  l'histoire:  par  suite,  selon  la  complexion  ou 

la  fantaisie  de  Tauteur,  elle  penche  du  cdte"  de  l'imagination  pure,  ot 
dovient  le  roman  en  dialogue,  le  drame  romanesque;  ou  ello  va  puiser 

son  inspiration  dans  la  realite  vulgaire,  et  se  fait  d'une  anecdote  mise 
sur  la  scene,  et  c'est  la  trag^die  bourgeoise.  — 

Nagra  rader  langre  ned  sager  han  emollertid: 
Les  originos  du  drame  irregulier  non  religieux  6taient  des  origines 

nationales.   Ce  drame  viont  en  droite  ligne  de  la  morality. 
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S&som  har  ar  visadt,  ar  forh&llandet  just  det  mot- 

satta,  uemligen  att  de  framg&tt  ur  en  sammansmaltning 

af  dessa  b&da  rigtningar.  Delvis  uppger  Faguet  sin  egen 

standpunkfc,  d&  han  ofverg&r  till  att  analysera  de  enskilda 

dramerna,  ty  han  anfor  i  en  sammanhangande  serie  Une 

villageoise,  L'amour  d'un  serviteur  och  Philanire. 
Faguet  framkastar  afven  i  forbig&ende  den  &sigten, 

att  dessa  dramer  s&val  som  deras  efterfoljare  under  borjan 

af  sextonhundratalet  skulle  hafva  uppkommit  genom  infly- 

tande  fr&n  det  spanska  dramat.  Det  ar  en  hypotes,  som 

g&r  tillbaka  till  Ebert  1  men  den  h&ller  ej  streck  vid 
narmare  betraktande.  Hvad  forst  och  framst  formen  i 

dessa  dramer  ang&r,  s&  ar  det  alldeles  onodigt  att  soka 

till  utlandska  forebilder  for  att  forklara  densamma,  dk  den 

helt  naturligt  gSr  tillbaka  till  landets  eget  folkliga  drama. 

Hade  man  g&tt  i  lara  hos  spanjorerna,  borde  man  val  af- 

ven skrifvit  dramer  i  tre  akter,  hvilket  ju  var  det  koinpo- 

sitionssatt,  som  oftast  anvandes  af  dessa.  Men  dylika  dra- 
mer p&traffas  alls  icke  i  Frankrike. 

Hela  detta  mycket  omtalade  spanska  inflytande  in- 

skranker  sig  i  denna  tids  dramatik  till,  att  man  i  ett  par 

fall  l&nat  amnen  fr&n  spanska  forfattare,  som  funnos  6f- 

versatta  p&  franska.  ,  S&  stammar  det  eller  de  Amadisdra- 

mer,  som  1578  uppfordes  p&  hotel  de  Bourgogne,  fr&n  Ama- 

disromanerna,  hvilka  mellan  &ren  1540  och  1560 2  flera 
g&nger  ofversattes  p&  franska. 

Afven  Hardy  har  en  och  annan  g&ng  hemtat  sina 

amnen  fr&n  spanska  forfattare  i  fransk  ofversattning.  S& 

i  La  force  du  sang,  La  belle  Egyptienne  och  Cornelie.  Men 

dessa  l&n  aro  utan  all  betydelse  for  den  dramatiska 

formen  8. 

1  Ebert,  p.  184. 

1  Lanson,    E.,    Revue    d'histoire  littoraire  de  la  Franco  3uie 
annee  p.  52  och  p.  63. 

a  Bigal,  Hardy,  p.  234. 
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I  n&gon  annan  form  kan  man  ej  tala  om  inflytande 

fr&n  den  spanska  literaturen  under  femtonhundratalet. 

Forst  i  borjan  af  Ludvig  XIII:s  regering  blef  bekantskapen 

med  det  spanska  spr&ket  allmannare  i  Frankrike,  och.  n&- 

got  markbarare  literart  inflytande  gor  sig  ej  gallande  forran 

omkring  1625—1630. 
Under  slutet  af  femtonhundratalet  r&dde  deremot  en 

liflig  politisk  forbindelse  mellan  Spanien  och  Frankrike. 

Och  troligen  ar  det  detta  sakforh&llande,  som  forledt  de 

namnda  forfattarne  att  afven  antaga  en  literar  forbindelse 
mellan  de  b^da  landerna  vid  denna  tid. 

vn. 

Efter  dessa  inledande  anmarkningar  redogores  har 
nedan  for  de  enskilda  dramerna  under  senare  halften  af 

femtonhundratalet.  Liksom  profandramerna  under  medel- 

tiden  l&ta  de  lampligast  indela  sig  i  historiska  drawer  och 

drawer  af  sedeskildrande  karakter.  Dertill  kommer  annu 

en  tredje  grupp,  de  politiska  tendensdramerna,  hvilka  har 
forsfc  behandlas. 

I.   Politiska  tendensdramer. 

Moraliteten  s&val  som  sottien  och  farsen  hade  ofta 

fatt  tjena  politiska  syften.  Man  erinre  sig  endast  Le  jeu 

du  prince  des  sots  et  mere  sotte,  kanske  den  beromdaste 

trilogien  af  hela  arten,  som  Gringore  1512  uppforde  i 

Hallarne  1 .  Petit  de  Julleville  har  i  sitt  arbete  La  comedie 

et  les  mceurs  en  France  an  moyen  age  egnat  ett  sarskildt 

kapitel  (chapitre  IV)  kt  dylika  politiska  medeltidsdramer, 

1  Se  of  van  p.  111. 
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hvarfor  det  torde  vara  onodigt  att  har  narmare  ing&  pa 
detta  amne 

Icke  minst  blomstrade  denna  genre  under  femton- 

hundratalets  kyrkliga  strider.  Katoliker  s&val  som  pro- 

testanter  sokte  p&  detta  populara  satt  att  forsvara  eller 

forlojliga  hvarandras  dsigter.  Snart  nog  kommo  afven 

dessa  dramer  att  rona  inflytande  fr&n  antikriktningen,  och 

s&  uppstod  en  ny  mellanart  mellan  moralitet  och  tragedi. 

Af  n&gon  vidare  utvecklingshistorisk  betydelse  aro  dessa 

dramer  icke,  ty  i  och  med  de  vilda  religionskrigens  slut 

upphorde  genren  af  sig  sjelf  att  existera.  Det  ar  s&ledes 

den  mest  efemara  och  den  minst  intressanta  arten  af  bland- 

dramer,  och  jag  skall  ej  heller  lange  uppeh&lla  mig  vid 
densamma. 

Chantelouves  drama,  La  tragedie  de  feu  Gaspard  de 

Coligny  2,  ar  till  formen  en  tragedi  i  den  vanliga  stilen 
under  denna  tid,  med  l&nga  monologer,  korer,  himmelska 

sandebud,  kort  sagdt  hela  den  klassiska  apparaten,  men  for- 

soket  att  under  form  af  en  klassisk  tragedi  gifva  en  poli- 

tisk  pamplett  ar  kanske  ej  fullt  s&  klassiskt,  utan  g&r  till- 
baka  till  moraliteten.  Det  ar  ocks&  endast  fr&n  denna 

synpunkt,  som  det  har  fortjenar  att  som  hastigast  skar- 
sk&das. 

Chantelouves  drama  ar,  hvad  vi  i  v&ra  dagar  skulle 

kalla  ett  tendensdrama,  och  dess  syfte  ar  att  fritaga  Karl 

IX  for  Bartolomeinattens  mord  och  fasor.    Den  adle  ami- 

1  Se  dessutom  Petit,  Repertoire  passim,  sarskildt  under  N:o  7, 
18,  23,  24,  35,  42,  54,  59,  60,  201,  205. 

2  La  Tragedie  de  feu  Gaspard  de  Coligny,  jadis  Amiral  de  France, 
contenant  ce  qui  advint  a  Paris  le  24  Aout  1572,  avec  le  nom  des'per- 
sonnages,  par  P.  Francois  de  Chantelouve,  Gentil-homme  Bourdelois  et 
chevalier  de  l'ordre  de  Sainct-Jean  de  Hierusalem.  1575.  Bibl.  nat.  Y. 
reserve  5576  A. 

Se  La  Croix  du  Main,  cit.  uppl.  I  p.  212.  Du  Verdier,  cit. 
uppl.  I  p.  644.  La  Valliere,  I  p#  206.  Beauchamps  I  p.  451.  Fa- 
guet,  p.  310.  Darmsteter,  Le  seizieme  sieclo  en  France.  5  eel.  Paris 
1893,  p.  165. 
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ralen  ar  har  framstald  i  den  svartaste  dager,  s&som  en 

broder  af  satan,  hvilken  lomskt  konspirerar  mot  den  milde 

och  fordragsamme  konungens  lif,  s&  att  denne  ej  har  n&- 
got  annat  att  gora  an  att  l&ta  doda  hela  hugenottfoljet. 

Utan  allt  konstnarligt  varde,  ger  detta  drama  dock  en  lef- 
vande  forestalling  om  det  bittra  hat,  som  p&  denna  tid 

glodde  hos  de  olika  partierna.  Hans  verser  drypa  af  den 

svartaste  galla. 

Dramat  ar  indeladt  i  akter,  men  ej  i  scener.  Det  ar 

amiralen,  som  borjar.  Han  ar  i  hogsta  raseri,  ty  alia  hans 

onda  planer  hafva  misslyckats,  han  har  ej  form&tt  att  ut- 
rota  de  p&fviskes  lara;  ocks&  ar  hans  tal  fullt  af  hadelser 
och  utfall: 

Un  enfant  ait  bride  mon  ©ffroyable  audace  .  . . 
O,  Satan,  o,  Calvin  ouvre  moi  les  enfers  .  .  . 

II  n'y  a  nul  Dieu  ̂ ui  ait  puissance  adonqnes 
Car  en  mon  cueur  meschant  de  Diou  je  ne  ereus  onques  .  .  . 

C'est  nous  qui  pouvons  tout,  o  mes  seigneurs  les  diables. 
Vous  avez,  vous  avez  des  forces  admirables 
Et  non  pas  ce  grand  Dieu  qui  fait  peur  aux  enfans 

Et  aux  femmes  qui  sont  toutes  courb^es  d'ans  .  .  , 
Toute  religion  desorroais  je  renonce; 
Voiro  je  quitterais  celle  que  Beza  annonce: 
S7il  ne  falloit  masquer  d'ombre  de  piti^ 
Ce  que  j'ai  entreprins  contre  la  Royaute 
Et  d'autant  que  je  sais  mauvaise  l'entreprinso 
Laquelle  se  monstrant  blanchie  par  dehors, 
Bien  que  noire  en  dedans:  trompe  les  plus  accorts, 

Si  bien  que  requestant  qu'en  libre  conscience 
On  nous  laisse  prescher  paisiblement  en  France, 
Je  demande  a  par  moi  de  ren verser  la  Foi 
Du  Pape  et  de  Calvin  et  fuyant  toute  loy 
Qui  vueille  retenir  ma  main  sous  son  Empire 
Moi  seul  exempt  de  loy,  estre  Roy  desire  .  .  . 

Je  fain  d'estre  bien  fort  chrestien  reforme" 
Pour  mieux  surprendre  ainsi  nostre  Roy  desarm^. 
Ainsi  ypocbrisant  je  suis  traistre  a  toute  heure  .  .  . 

Som  man  ser,  ar  det  just  icke  n&got  flatterande  por- 

trait, som  Coligny  gor  af  sig  sjelf.  Hans  van  Mongomery 

(Montgommery),  som  derefter  upptrader,  ar  natnrligtvis  ej 
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vackrare.  Han  vill  anvanda  all  sin  makt  for  att  ruinera 

Frankrike  och  storta  konungen. 

Amiralen  berommer  honom  derfor,  att  han  dodat 

Henrik1,  och  prisar  honom  for  det  kraftiga  uiotst&nd,  han 
gjort  mot  de  p&flige. 

Akten  afslutas  med  en  kors&ng  eller  snarare  med  en 

monolog  af  Peuple  fran$ais,  s&ledes  en  allegorisk  person- 

lighet  i  moralitetens  stil.  Det  uttrycker  sin  afsky  for  ami- 

ralen och  sin  varma  tillgifvenhet  for  konungen. 

Andra  akten  inledes  af  konungen.  Han  klagar  ofver 

partisplittringen  i  landet  och  onskar  sig  tillbaka  till  sina 

forfaders  dagar: 

Lors  que  tous  noz  sujets  vivans  soudz  mesme  loy 
Servoient  fidolement  mesme  Dieu,  mesme  Roy. 

Non  qu'  a  vostre  repos  je  porte  quelque  Envie. 
Mais  ma  douleur  qui  suit  ma  miserable  vie, 
Me  fait  desirer  voir  en  France  tel  repos, 
Ou  que  souz  le  cereueil  bien  tost  aillent  mes  os. 

Och  om  amiralen  och  hugenotterna  yttrar  han: 

O,  Amiral  felon,  o  toi  troupe  mutine, 
Plust  a  Dieu  puissiez  vous  lire  dans  ma  poitrine, 
Au  lieu  de  cruaute  et  de  juste  rigeur, 
Vous  ne  trouveriez  rien  que  clemence  et  douceur  . .  . 

Han  r&dgor  derefter  med  Le  Conseil  —  &terigen  en 

allegorisk  personlighet  —  om  han  bor  sluta  fred  eller  fort- 
satta  kriget  med  hugenotterna.  Le  Conseil  r&der  honom 
till  det  forra. 

Denna  forlikning  ger  naturligen  hugenotterna  tillfalle 

att  inleda  nya  stamplingar  2.  Nu  sedan  vi  &ter  aro  i  nSd 
vid  hofvet,  saga  de  b&da  hugenotterna  Briquemont  och 

Cavagne,  bora  vi  fullfolja  v&ra  upps&t  mot  konungen  — 

1  Som  bekant  var  det  Montgommery,  som  i  den  stora  torneringen 
26  Juli  1559  rakade  nedstota  konung  Henrik  II. 

1  Tidens  enhet  ar  ej  iakttagen  i  denna  tragedi;  l&nga  tidrymder 
ligga  ofta  mellan  tva  scener,  som  har  moll  an  konungens  samtal  med 
Conseil  och  hugenotternas  upptradande. 
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men  forsigtigt.  Vi  m&ste  r&dgora  med  amiralen,  som  ar 

slugare  an  vi. 

Akten  afslutas  &ter  af  en  kor:  Le  p&uple,  som  helsar 
freden  valkommen. 

Tredje  akten.  Hittills  hafva  katoliker  och  hugenotter 

varit  ensamma  om  sina  trator,  men  nu  ingripa  afven  Olym- 

pens  gudar: 

Jupiter  har  fr&n  sin  himmelska  boning  foljt  amiralens 

nedriga  anslag  mot  konungen.  Han  sander  sin  budbarare 

Mercurius  ned  till  jorden,  » till  ett  slott,  som  ej  ligger 

l&ngt  ifr&n  Seinens  strand,  hvarest  konungen  och  hans 

kloka  moder  bo,  hvilka  bevara  den  ratta  tron.  (Jupiter 

talande  om  katolicismen  som  den  ratta  tron!)  Nar  du  ser 

amiralen  utg&  fr&n  detta  slott,  s&  l&t  en  soldat  afskjuta  en 

pil  mot  honom;  din  arm  skall  styra  hans  vapen,  s&  att 

han  s&ras,  men  jag  vill  ej,  att  han  skall  do.  Nar  konun- 
gen f&r  veta,  att  amiralen  ar  s&rad,  kommer  han  att  soka 

efter  upphofsmannen  for  att  straffa  honom,  men  han  finner 

honom  ej.» 

Det  ar  Mercurius,  som  for  oss  berattar  detta,  och 

han  har  redan  utrattat  allt  efter  befallning.  Han  stiger 

&ter  upp  mot  himmelen,  lemnande  amiralen,  »som  valtrar 

sig  i  sitt  usla  blod  och  forbannar  den  allsmaktige  guden.» 

Det  ar  onodigt  att  betona,  huru  barock  den  ide  ar,  hvil- 

ken  Chantelouve  har  utfort,  att  valtra  skulden  for  mordfor- 

soket  p&  Coligny  ofver  p&  den  gamle  Jupiter.  Man  fr&gar 

sig  ovilkorligen,  hvad  meningen  ar  med  denna  tragedi. 

Hittills  har  man  trott,  att  forfattaren  icke  hade  n&gon  annan 

allvarlig  afsigt  an  att  efter  alia  konstens  regler  nedsvarta 

Coligny.  Nu  marker  man,  att  han  afven  lagger  sig  vinn 

om  att  skrifva  en  regelratt  tragedi.  Ty  sakerligen  har 

han  plotsligt  erinrat  sig,  att  i  hvarje  n&got  s&  nar  honett 

tragedi  bor  afven  en  Dens  ex  machina  upptrada,  och  hvar 

placera  gudarnes  ingripande,  om  ej  just  har,  dar  ingen 

gerningsman  stod  att  upptacka? 
12 
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Mongomery  ser  emellertid  mera  prosaiskt  p&  handel- 
sen  och  beskyller  konungen  for  mordforsoket.  Le  peuple, 

hvilket  &ter  afslutar  akten  med  en  kors&ng,  vet  ej,  hvad 
det  skall  tro  om  saken. 

I  fjerde  akten  inblandas  afven  de  doda  i  handlingen. 

Det  ar  den  fr&n  Seneca  traditionela  skuggan,  som  gor  sitfc  in- 

trade:  D'Andelot,  amiralens  broder,  en  af  tidens  adlaste  ka- 
rakterer,  stiger  upp  fr&n  helvetet  och  styrker  Coligny  i  bans 

forradiska  planer.  Coligny  lofvar  honom  att  doda  konungen. 

I  femte  akten  samtalar  konungen  med  le  Conseil;  han 

klagar  ofver,  att  man  beskyller  honom  for  attentatet  mot 

amiralen,  och  fr&gar,  hvad  han  bor  foretaga  sig  mot  de 

konspirerande  hugenotterna.  En  spion  berattar  nemligen, 

att  de  hafva  for  afsigt  att  doda  honom  redan  nasta  mor- 

gon.  Le  Conseil  r&der  honom  att  l&ta  forgora  dem  alia; 

konungen  g&r  in  derp&  —  och  Bartolomeinattens  blodbad 
ar  beslutadt. 

S&dan  ar  &tminstone  Chantelouves  forklaring  af  denna 

handelse.  Man  fr&gar  sig  ovilkorligen  efter  slutad  genom- 
lasning,  om  denna  pamflett  eller  denna  vardelosa  tragedi, 

huru  man  nu  vill  kalla  den,  kunnat  ofvertyga  n&gon,  att 

handelserna  utvecklat  sig  p&  det  satt,  som  forfattaren  har 

framstalt  dem.  Denna  skrift  vadjar  endast  till  den  mest 

forblindade  partiyra,  och  den  ar  lika  enfaldig  som  stillos. 

Med  verklig  gladje  har  sakerligen  det  hugenottha- 
tande  Sorbonne  satt  sitt  imprimatur  under  denna  skrift: 

Nos  subsignati  doctores  facultatis  Parisiensis  certificamus 

hanc  legisse  tragediam  et  nihil  indignum  invenisse  quomi- 
nus  in  lucem  emittatur,  testibus  nostris  signis  hie  affixis, 

anno  domino  1574  die  vero  mensis  Octobris  23.  Sic  sig- 
natum  de  Piro.  —  F.  David  Berot  \ 

En  annan  handelse,  som  mycket  upprorde  sinnena 

under  denna  ̂ tid,  nemligen  de  b&da  Guisernas  mord  vid 

1  Chantelouve  har  skrifvit  en  annan  tragedi,  Pharaon.    "C'est  le 
comble  du  grotesque"  sager  Faguet  (p.  310). 
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standerforsamlingen  i  Blois  1588,  gaf  anledning  till  ett 

liknande  drama:  La  Guisiade  \  Ocks&  det  ar  en  parti- 

skrift,  skrifven  fr&n  ligans  st&ndpunkt,  men  dock  ej  s& 
hatsk  i  tonen  som  Chantelouves  drama. 

Forfattaren  till  detta  drama,  Pierre  Mathieu,  var  fodd 

1563  och  tjenstgjorde  efter  slutade  studier  forst  som  Prin- 
cipal i  College  de  Verceil  i  Piemont  och  blef  derefter 

advokat  i  Lyon.  Han  var  forst  en  ifrig  anhangare  af 

ligan  (s&som  ocks&  framg&r  af  foreliggande  tragedi),  men 

slot  sig  derefter  till  Henrik  IV,  som  visade  godhet  mot 

honom  och  gjorde  honom  till  Conseiller  du  Roy  och 

Historiographe  de  France.  I  denna  senare  egenskap  be- 
ledsagade  han  annu  Ludvig  XIII  p&  hans  faltt&g  for  att 

exaktare  kunna  beskrifva  de  handelser,  som  harunder 

timade.  Vid  belagringen  af  Montauban  angreps  han  af 

faltsjukan  och  dog  i  Toulouse  den  12  Oktober  1621. 

I  sin  ungdom  skref  han  flere  tragedier,  hvilka  dock 

alia  &ro  tarfliga.  Hans  stil  ar  svulstig,  och  han  gifver  for 

mycket  efter  for  sin  lust  att  moralisera.  Ingen  af  dem  gjorde 

en  s&dan  lycka  som  La  Guisiade,  hvilken  p&  ett  &r  (1589) 

upplefde  tre  upplagor.  Denna  framg&ng  berodde  emeller- 

tid  mera  derp&,  att  den  handelse,  som  deri  behandlas,  till- 
dragit  sig  &ret  forut  och  annu  lifligt  sysselsatte  sinnena, 

an  p&  arbetets  egna  fortjenster  2. 
Att  har  narmare  redogora  for  detta  drama  torde  ej  vara 

nodigt,  d&  det  i  det  stora  och  hela  ar  af  samma  art  som 

det   narmast  foreg&ende.    En  synnerligen  god  analys  af 

1  Troisieme  edition  de  la  Guisiade,  Tragedie  nouvelle  en  laquelle, 
au  vrai  et  sans  passion,  est  represent^  le  massacre  du  due  de  Guise, 

revue,  augmented  et  de*diee  au  tres-Catholique  et  genereux  Prince  Char- 
les de  Lorraine,  protecteur  et  Lieutenant-General  de  la  couronne,  pour 

le  Roi  tres  chretien  Charles  X,  par  la  grace  de  Dieu  Roi  de  France, 
par  Pierre  Matthieu,  Docteur  es  droits  et  Avocat  a  Lyon.  Lyon,  Jac- 

ques Rous  sin,  1589,  in  8:o. 

2  For  hans  biografi  se  l'abbe^  Goujet,  Bibliotheque  francoise  XII 
p.  280  och  Memoir 1 8  de  Niceron  XXVI  samt  Du  Verdier,  cit.  uppl. 
in  p.  295. 
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detsamma  finnes  dessutom  i  La  Vallieres  Bibliotheque  du 

theatre  fran<;ois.  Faguet  anser  defc  battre  an  Mathieus  ofriga 

tragedier  (hvilket  dock  ej  vill  saga  mycket)  och  citerar 

ett  par  verser  ur  detsamma1.  Dramat  ar  indeladt  i  akter 
och  scener,  kor  forekommer,  och  det  enda,  som  egentligen 

p&minner  om  dess  forh&llande  till  medeltidsdramat,  ar  tre 

allegoriska  personligheter:  Le  Clerge,  La  Noblesse  och  Le 

Peuple  2. N&gra  &r  senare  (1592)  behandlade  Simon  Beliard 

samma  amne  som  Pierre  Mathieu  i  en  tragedi  och  en  pa- 

storal 3.  Att  doma  efter  den  analys,  som  finnes  hos  La 
Valliere,  tyckas  dessa  dramer  hafva  varit  mera  elegiska 

an  polemiska  till  sin  ton.  Tragedien  ar  d&lig,  men  pasto- 
ral en  berommes  »s&som  en  lycklig  imitation  af  Vergilii 

ekloger.  Den  ar  synnerligen  val  skrifven  for  att  vara 

fr&n  denna  tid  och  mycket  intressant  genom  sitt  amne  och 

det  satt,  hvarp&  det  ar  dialogiseradt.* 

2  De  fiesta  forfattare,  som  egnat  nagon  uppmarksamhet  at  Pierre 
Mathieu,  omnamna  icke  hans  Guisiade.  Parfait  behandlar  den  icke,  na- 
turligen  derfor,  att  han  ej  anser,  att  den  blifvit  uppford.  Utforligast  ar 
notisen  hos  La  Valliere,  hvilken  afven  redogor  for  tva  af  de  tre  upplagor 
(nemligen  den  forsta  och  tredje),  som  den  upplefde  samma  ar  (af  dessa 
har  jag  endast  sett  den  tredje).  Den  andra  upplagan  utkom  sakerligen 
i  Paris;  ty  det  ar  troligen  denna  som  Beauchamps  citerar  (I  p.  485) 
under  titeln:  La  double  tragedie  du  due  et  du  cardinal  de  Guise,  jouee 
k  Blois  les  23  &  24  d^cembre  1588  in  4:o  J  589.  Paris.  Mig  veterligen 
finnes  denna  andra  upplaga  eljest  icke  namnd  i  literaturen. 

s  Le  Guysien,  ou  Perfidic  tyrannique  commise  par  Henry  de 
Valois,  es  personnes  des  Illustrissimes,  Keverondissimes  &  tres  g^nereux 
Princes  Loys  de  Lorraine,  Cardinal  &  Archevdque  de  Bheims  &  Henry 
de  Lorraine,  Due  de  Guise,  Grand-Maitre  de  France,  en  cinq  actes,  en 

vers,  avec  des  choeurs,  sans  distinction  de  scenes,  d^die*  a  tres-vertueux 
&  honorable  horame  Nicolas  de  Hault,  President  des  Tre'soriers  &  Maire 
de  la  ville  do  Troyes.    Troyes,  Jean  Moreau,  1592  in  8:o. 

Chariot,  Eglogue  Pastorelle  k  onze  personnages.  sur  les  miseres 
de  la  France,  &  sur  la  tres  heureuse  &  miraculeuse  d61ivrance  de  tres 
magnanime  &  tres-illustre  Prince  Mgr  le  Due  de  Guise.  Troyes,  Jean 
Moreau,  1592,  in  8:o.  Ce  dernier  outrage  a  iU  imprimi  a  la  suite  du 
precedent.  Se  La  Valliere  I  p.  287.  Jag  har  forgafves  sdkt  efter  dessa 
bada  dramer  i  Paris. 

1  p.  311. 
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En  tragedi  af  samma  art  som  de  foreg&ende  tyckes 

afven  Louis  Legers  tragedie  de  Chilperic,  roi  de  France, 

second  du  nom  \  hafva  varit.  Beauchamps,  den  ende,  som 

omtalar  detta  drama,  anfor  den  under  &ret  1590,  men  utan 

att  angifva  dess  fullstandiga  titel.  Stor  fr&ga  kan  vara, 

om  den  n&gonsin  blifvit  tryckt.  Uppford  blef  den  i  hvarje 

fall  aldrig,  s&som  framg&r  af  ett  utdrag  ur  parlaments- 

protokollen  for  1594,  hvilket  citeras  af  Beauchamps.  Det 

ar  af  foljande  inneh&ll: 
Ce  jour  sur  ce  qui  a  &t&  rapport^  a  la  cour,  que  par  la  ville  a  6td 

mis  des  affiches  pour  etre  demain  au  college  des  Garpettes  joue  une  tra- 
gedie et  une  commeclie  intitule,  la  tragedie  de  Chilperic  roi  de  France, 

second  du  nom.  Le  principal  du  college  mande\  qui  a  anient  Louis 
Leger,  Pun  des  premiers  regens  du  college,  lequel  a  present^  a  la  cour 
le  cahier  de  ladite  tragedie  en  vieux  francois;  lecture  faite  du  prologue 
d'icelle,  et  sur  ce  oui  ledit  Leger  en  6tre  Tauteur:  oui  aussi  le  procureur 
general  en  ses  conclusions:  La  Cour  ordonne  que  ledit  Leger  sera  pre- 

sentment mend  et  conduit  a  la  conciergerie  du  palais,  pour  6tre  oui  et 
interrogi  sur  le  contenu  audit  cahier,  repondre  a  telles  conclusions  que 
ledit  procureur  general  du  roi  pourra  prendre,  et?  etre  contre  lui  procede 
ainsi  que  de  raison;  a  fait  et  fait  inhibitions  et  defenses  au  principal 
du  college  de  falre  jouer  ce  qui  a  6t&  affich^  par  la  ville;  et  outre  or- 

donne que  le  present  arrest  sera  signing  au  recteur  de  rTJniversit4  etc. 

Detta  drama  var  sakerligen  en  satir  mot  Karl  X,  den 

gamle  kardinalen,  hvilken  liksom  den  gamle  frankerkonun- 

gen  dragits  fr&n  sina  andliga  sysselsattningar  for  att  re- 

gera  och  visade  sig  lika  oduglig  som  denne. 

Detta  ar  det  sista  drama  af  denna  art,  som  vi  kanna. 

Med  Henrik  IV:s  uppstigande  p&  tronen  var  det  slut  med 

de  l&nga  religionskrigen,  och  en  lugnare  stamning  fick  makt 

med  sinnena.  Och  dermed  utdog  ocks&  &tminstone  denna 

form  af  politiska  pamfletter. 

II.   Historiska  dramer. 

Trenne  dramer  horande  till  denna  grupp  aro  ofvan 

omnamnda  s&som  spelade  i  hotel  de  Bourgogne.    De  aro 

1  Beauchamps,  p.  490.    Dar mesteter ,  p.  166. 
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alia  forlorade,  och  utom  de  tarfliga  notiser,  som  redan  aro 

meddelade,  kSnna  vi  intet  om  dem.  Redan  af  sjelfva  nam- 

nen  torde  man  dock  kunna  bilda  sig  en  allman  forestall- 

ning  om  dem.  Huon  de  Bordeaux  gick  naturligen  direkt 

eller  indirekt  tillbaka  till  riddaredikten  med  samma  namn, 

en  af  de  intressantaste  och  p&  omvexlande  afventyr  mest 

rika  af  de  senare  chansons  de  geste.  Dramat  om  Troja 

var  ganska  sakert  en  sammandragning  af  Milets  Destruc- 
tion de  Troie,  sarskildt  apterad  for  brodraskapets  teater. 

Och  det  eller  de  Amadisdramer,  som  spelades  omkring 

1578  voro  hemtade  ur  Amadis-romanerna,  hvilka  mellan 

§ren  1540 — 1560  flere  g&nger  ofversattes  till  franska.  Dessa 

dramers  storsta  lockelse  har  legat  i  de  vexlande  och  mark- 

vardiga  afventyr,  hvilka  de  forde  fram  for  &sk&darnes  ogon. 

Sakerligen  afveko  dessa  dramer  foga  fr&n  sina  medel- 
tida  foreg&ngare.  Huon  de  Bordeaux  var  ju  indelad  i  sju 

journees.  Det  lilla,  vi  kanna  om  Agnan  Sarat,  ger  ocks& 

vid  handen,  att  han  uteslutande  spelade  i  medeltidsdramer. 

Medan  s&lunda  af  de  till  denna  grupp  horande  dra- 

merna  de  forlorade  sakerligen  varit  de  mest  medeltidsar- 

tade,  hafva  deremot  de  bevarade  tagit  s&  starkt  intryck  af  * 
antikriktningen,  att  man  knappast  langre  igenkanner  deras 

slagtskap  med  de  motsvarande  medeltidsdramerna.  De  sti 

ocks&  i  sjelfva  verket  sextonhundratalets  tragedie  roma- 
nesque  narmare  an  medeltidsdramerna.  Ett  eller  annat  drag 

forr&der  dock  alltid  deras  harstamning. 

I  Maj  m&nad  1580  vantade  man  till  helsobrunnen 

Plombieres  konung  Henrik  III  och  hans  drottning.  Jesui- 

terpatern  Fronton  du  Due,  en  lard  man  af  stort  teologiskt 

vetande  och  mycket  hemma  afven  i  den  antika  literaturen, 

sammanskref  d&  en  tragedi  om  Jungfrun  af  Orleans,  hvil- 

ken  skulle  uppforas,  d&  konungaparet  passerade  Pont-a- 

Mousson.  Emellertid  utbrot  pesten  i  flere  trakter  af  Lot- 

ringen,  och  af  det  kungliga  besoket  blef  intet.    I  stallet 
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uppfordes  stycket  den  7  September  samma  &r  infor  prin- 
sarne  af  huset  Lotringen  och  flere  andra  hoga  personer. 

Stycket  behagade  s&  storhertig  Karl,  att  ban  ofverlemnade 

till  forfattaren,  qui  lux  parut  convert  d'une  robe  qui  repre- 

sentoit  la  pauvrete  evangelique,  100  ecus  d'or,  somme  pour 
lors  tres  considerable,  for  att  ban  skulle  kopa  sig  en  ny 

dragt.  Ocb  han  befalde,  att  en  liknande  summa  bvarje 

&r  skulle  ofverlemnas  till  sallskapet,  som  derfor  skulle 

klada  tre  jesuiterfader. 

Detta  drama  1  gor  ej  ett  fullt  s&  gynsamt  intryck  p& 

en  modern  lasare.  Det  ar  visserligen  skrifvet  p&  synner- 

ligen  valklingande  vers,  men  det  ar  foga  dramatiskt.  Man 

talar  for  mycket  och  bandlar  for  litet.  Dramat  ar  afdeladt 

i  fern  akter,  af  bvilka  hvar  ocb  en  afslutas  med  en  chceur 

des  en  fans  et  filles  de  France.  Det  hor  emellertid  till  denna 

grupp,  ty  scenen  vexlar  p&  rent  medeltida  satt,  s&som  det 

framg&r  redan  af  de  forsta  scenerna.  Dramat  borjar  nem- 

ligen  med  en  monolog  af  Louis  de  Bourbon,  bvarefter  band- 

lingen  forlagges  till  en  annan  ort,  der  jungfrun  upptrader 

ocb  i  en  monolog  ofvervager,  om  hon  bor  folja  sin  ingif- 
velse  att  iklada  sig  karlklader  och  begifva  sig  till  Cbarles 

VII  for  att  befria  honom  fr&n  engelsmannens  fortryck. 

Liksom  Siege  df  Orleans  bar  afven  detta  drama  till- 
kommit  i  patriotiskt,  ja  till  och  med  lokalpatriotiskt  syfte, 

sdsom  framg&r  af  Vavant-jeu: 

Messieurs,  c'est  k  l'honneur  du  Pays  de  Lorraine, 
Au  fruict  de  la  jeunesse,  affin  qu'elle  s'aprenne 
Aux  artz  et  aux  vertus,  que  ce  peuple  joyeux 
Est  venu  pour  ouyr,  non  des  comiques  jeux, 
Mais,  plustost,  en  poulsant  une  voix  plus  hardie, 
L'on  pretend  vous  monstrer  en  une  tragedie, 

1  L'Ht8toire  tragique  de  la  Pucelle  de  Dom-Bemy,  aultretnent 
d' Orleans.  Nouvellement  departie  par  Actes  et  representee  par  Person- 
nages.  A  Nancy,  Par  la  vefue  Jean  Janson  pour  son  filz  Imprimeur  de 
son  Altesse,  1581.  -  Parfait,  III  p.  444.  La  Valliere,  I  p.  236  (ger 
den  basta  analysen).  -—  Le  mistere  du  sibge  d' Orleans,  public  par  F. 
Guessard  &  E.  de  Certain,  p.  785. 
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Un  spectacle  plus  grave,  affin  que  gravement 
L'esprit  se  norrissant,  se  forme  sagenient. 
Or  on  n'a  point  choisy  ung  argument  estrange, 
Sachant  que  cil  est  fol,  lequel  ay  ant  sa  grange 
Plaine  de  grains  cueilliz,  emprunte  a  son  voisin, 
Laissant  pourrir  chez  soy  son  propre  magasin. 

On  a  trouve^  chez  nous  sufnsante  matiere 
Pour  d1un  poeme  tel  fournir  la  charge  entiere: 
Prenant  de  ce  pais  ceux  les  gestes  desquelz 

Sont  dignes  d'esgaler  aux  los  des  immortelz. 
On  a  donques  choisy  les  faicts  d'une  Pucelle 
Qu^en  France  plus  souvenfc  d'Orleans  on  apelle: 
Do  Dom-Kemy  plustost  nous  la  dirons  icy: 
(Aux  terres  de  Lorraine  elle  nasquist  aussy)  .  .  . 

Affin  qu'on  n'oye  ceux  qui  ont  ose*  escrire, 
Dentelant  son  honneur,  et  d'icelle  mesdire 
Contre  la  verity :  non  ce  n'est  de  ce  temps 
Que  l'estat  des  Francois,  Lorraine,  tu  deffendz. 

Fronton  du  Dues  drama  st&r  icke  i  n&got  slags  for- 

h&llande  till  det  gamla  mysteriet  om  Orleans  belagring. 

Hvarifr&n  han  hemtat  material  till  sitt  drama,  ar  mig  eniel- 
lertid  obekant. 

Hit  hor  afven  Garniers  Bradamante  (1682),  den  mest 

vallyckade  tragikomedien  under  detta  &rhundrade  och  den 

literara  forebilden  for  m&nga  foljande.  Amnet  ar  har  taget 

fr&n  en  modern  forfattare,  Ariosto,  och  allvarliga  och  ko- 

miska  situationer  omvexla.  Hvad  rummet  ang&r,  s&  ar  det 

deremot  abstrakt,  ett  neutralt  stalle,  der  alia  personerna 

sammantraffa.  Att  narmare  ing&  p&  detta  drama  torde  ej 

vara  nodigt,  d&  Faguet  utforligt  och  masterligt  behandlat 

detsamma1. 
Det  mest  romantiska  af  alia  dessa  dramer  ar  Jacques 

du  Hamels  Acoubar 2,  hvilken  st&tar  med  titeln  tragedi, 

1  Faguet,  p.  212  ff. 
2  Acoubar  ou  la  LoyauU  trahie.  Tragedie,  tiree  des  Amours  de 

Pistion  et  de  Fortunie  en  leur  voyage  de  Canada,  avec  des  choeurs,  par 
Maistre  Jacques  du  Hamel.  Avocat  en  la  cour  de  Parlament.  A  Mon- 

sieur de  Thiron.  A  Eouen.  De  l'imprimerie  De  Raphael  du  Petit  Val. 
Libraire  et  imprimeur  du  Roy  devant  la  grande  porte  du  Palais,  a  FAnge 
Raphael,  1611.    (Med  dedikation  till  Messire  Philippes  Des  Portes,  con- 
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men  s&som  alia  dessa  dramer  ar  en  tragikomedi.  Amnet 

ar  hemtadt  ur  en  af  samtidens  af ventyrsromaner :  Du  Peri- 
ers  Les  Amours  de  Pistion  et  de  Fortunie  en  leur  voyage 

au  Canada.  Det  ar  ett  drama,  som  ej  ar  obehagligt  att 

lasa,  visserligen  ilia  komponeradt,  men  dock  med  en  liffull 

handling  och  skrifvet  i  en  stil,  som  ej  saknar  fortjenster. 

Det  ar  redan  sextonhundratalets  preciosa  stil,  hvilken  har 

framtrader.  Och  denna  stil  ar  ej  utan  behag,  ofta  pitto- 
resk  i  sina  uttryck,  smaktande  i  sin  omhet  och  af  en  viss 

darrande  kraft  i  de  stolta  replikerna.  Men  den  ar  ocks& 

ej  s&  litet  dunkel:  der  rores  upp  ett  s&dant  moln  af  meta- 

forer  och  omskrifningar,  att  man  ofta  har  svart  att  deri- 

genom  skonja  riddareskarans  blanka  hjelmar  och  frustande 
hastar. 

Det  ar  ocks&  icke  utan  en  viss  sv&righet,  som  man 

foljer  intrigen,  icke  derfor,  att  den  ar  synnerligen  inveck- 
lad,  men  emedan  forfattaren  nastan  tyckes  hafva  forutsatt, 

att  &sk&darne  redan  last  romanen.  I  hvarje  fall  gor  man 

klokt  i  att  taga  kannedom  om  argumentet,  innan  man  of- 

verg&r  till  det  egentliga  dramat  : 

Redan  i  t\k  l&nga  &r  har  Acoubar,  konungen  af  Guy- 

Ian,  suckat  och  langtat  efter  den  brud,  han  utsett  &t  sig, 

Fortunie,  konungens  af  Astrakan  dotter,  hvilken  han  sandt 

en  af  sina  riddare  att  begara  och  hemfora  &t  sig.  Angslig 

och  villr&dig  sporjer  han  slutligen  sina  trollkarlar  om  orsa- 

ken  till  de  b&das  l&nga  uteblifvande.  De  upplysa  honom 

om,  att  hans  sandebud  trolost  bortfort  hans  tillarnade  brud, 

och  att  hon  nu  befinner  sig  i  konungens  af  Canada,  Castios, 

v&ld.  Han  begifver  sig  d&  med  sin  har  till  dennes  land, 

men  har  under  vagen  m&nga  och  svara  stridor  att  utst& 

seiller  du  Koy,  en  ses  conseil  d'Estats  et  priv^,  Abbe  de  Thiron  et  Bon- 
post).  Bibl.  nat.  Reserve  Y.  f.  4139.  —  Forsta  upplagan  ar  fr&n  1586. 
Se  dessutom:  Parfait,  III  p.  48L.  La  Valliere,  I  p.  279.  Faguet, 

p.  382. 

Digitized  by 



—  186  — 

och  lider  afven  skeppsbrott.  Nar  han  narmar  sigf  kusten, 

ofverraskas  han  af  kanadenserna,  forda  af  sin  konung. 

Denne  understodes  afven  af  en  ung  fransk  riddare,  Pistion, 

som  varit  Fortunies  foljeslagare  till  landet  och  vunnit  hen- 

nes  karlek.  I  den  sjodrabbning,  som  eger  rum,  lider  Acou- 
bar  ett  stort  nederlag,  och  det  ar  endast  med  svarighet, 

som  han  lyckas  radda  sig  i  land. 

Dessa  handelser  hafva  foregatt  dramat,  hvilket  nu 

tager  sin  borjan. 

Efter  alia  dessa  motgangar  vagar  Acoubar  ej  langre 

lita  pa  sina  stridskrafter,  utan  tager  sin  tillflykt  till  sina 

trollkarlars  hemliga  vetande.  Dessa  bista  honom:  ett  val- 

digt  moln  sanker  sig  for  solen,  och  morkret  hindrar  fien- 
den  fran  att  se  Acoubars  skaror.  De  kanadeniska  vildarne 

fly  forfarade,  och  Castio  dodas.  Pistion,  som  svart  sarats, 

lyckas  forst  undkomma,  fegt  kvarlemnande  infantinnan 

Fortunie  i  Acoubars  vald,  men  tillfangatages  snart.  Nu 

ar  saledes  Acoubar  situationens  herre,  men  i  full  ofver- 

ensstammelse  med  de  gamle  riddarnes  vanliga  okloka 

sorgloshet,  gifver  han  sig  snart  i  nya  afventyrligheter. 

Han  ej  blott  forlater  Pistion,  utan  inbjuder  honom  afven 

ridderligt  att  deltaga  i  den  turnering,  som  skall  gifvas 

till  Fortunies  ara,  och  vid  hvilken  hon  skall  utdela  prisen. 
Forkladd  till  kanadensisk  vilde  och  okand  for  alia 

utom  Fortunie  deltar  Pistion  i  turneringen  och  vinner 

priset.  Men  Fortunie  forestaller  da  trolost  Acoubar,  att 

det  ar  en  skam,  att  en  kanadensisk  vilde  afgatt  med  segern, 

och  att  det  ar  hans  pligt  att  strida  med  honom.  Acoubar 
ar  allt  for  forblindad  af  sin  karlek  for  att  kunna  motsta 

hennes  bon.  Forsent  marker  han  den  snara,  hvilken  man 

utlagt  for  honom  och  faller  dodligt  sarad.  Pistion  ofver- 

hopar  honom  med  grymt  han,  och  Acoubar  dor,  forban- 
nande  sin  trolose  rival  och  hans  alskarinna. 

Som  man  ser,  finnes  det  i  denna  extravaganta  pjes 

litet  af  allt  det,  som  regelbundet  aterfinnes  i  alia  tiders 
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romantiska  dramer:  b&lda  riddare,  skona  prinsessor,  forra- 

dare,  trollkarlar,  strider  och  torneringar.  IJer  ar  en  svag 

&terklang  af  Bradamante  i  detta  drama,  men  handlingen 

ar  l&ngt  losare  knuten  och  karaktersteckningen  i  de  bada 

dramerna  l&ter  ej  jemfora  sig. 

S&som  redan  p&pekats,  berattas  forhistorien  i  argil- 
mentet,  hvilket  ar  i  dfverensstammelse  med  anfcikdramats 

komposition.  Stycket  ar  indeladt  i  akter,  men  ej  i  scener. 

Jacques  du  Hamel,  hvilken  var  advokat  vid  parlaments- 
domstolen  i  Normandie,  har  skrifvit  en  annan  tragedi,  Sichem 

Eavwseur,  hvilken  behandlar  den  bekanta  historien  ur 

forsta  Moseboks  24  kapitel.  Att  doma  efter  det  utdrag, 

som  Parfait  gifver  af  densamma,  tyckes  den  hafva  varit 

af  ungefar  samma  karakter  som  Acoubar.  Jag  har  ej  sjelf 

kunnat  uppsp&ra  detta  drama,  lika  litet  som  Francois  Per- 

rins  tragedi  af  samma  namn  (utgifven  1689),  hvilken  se- 
nare  ej  finnes  omnamnd  af  Parfait,  men  deremot  hos  La 

Valliere1.  Faguet  anfor  etc  yttrande  ur  Journal  du  theatre 
frangais,  hvarest  det  uppgifves,  att  dramat  ar  utan  allt 

varde,  och  att  det  sent  bcaucoup  le  mystere  a. 

Icke  heller  har  jag  varit  i  tillfalle  att  se  de  tvenne 

foljande  dramerna,  hvilka  dock  att  doma  efter  Parfaits  och 

La  Vallieres  omnamnande  hora  hit.  Det  ena  ar  Radegonde, 

duchesse  de  Bourgogne,  skrifven  af  en  adelsman  fr&n  Cham- 

pagne, Du  Souhait 3.  Amnet  tyckes  fritt  uppfunnet  af  for- 
fattaren  och  har  helt  den  romantiska  karakter,  som  man 

vid  denna  tid  s&  mycket  alskade.  Det  andra  ar  Jean  de 

Hays  extravaganta  tragedi  i  7  akter,  Cammate  *. 

1  T.  I,  p.  285. 
2  Faguet,  p.  384,  noten. 
3  Parfait,  III  p.  515.  -  La  Valliere  I  p.  328.  Don  fnrro  anfor 

den  under  ar  1596,  den  senare  ater  deremot  en  upplaga  af  1599. 
*  Parfait,  III  p.  527.  -  La  Valliere,  I.  p.  299. 
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III.   Dramer  af  sedeskildrande  karakter. 

Battre  an  i  n&gon  af  de  forra  grupperna  framtrader 

i  denna  kontinuiteten  i  utvecklingen  fr&n  medeltidsdrama 

till  sextonhundratalets  tragikomedi.  L'amour  d'un  servi- 

teur  st&r  annu  p&  ungefar  samma  punkt  som  Une  villa- 

geoise,  men  har  dock  ej,  minst  genom  valet  af  amne,  be- 
roringspunkter  med  Philanire.  Detta  senare  drama  utgor 

annu  en  bizarr  blandning  af  medeltida  element  och  antik- 

drama.  S&  ar  ocks&  fallet  med  Lucelle,  som  dock  redan 

l&ter  jemnstalla  sig  med  det  kommande  seklets  romantiska 

tragikomedier. 

I  alia  dessa  dramer  kan  man  sp&ra  en  strafvan  efter 

realism  i  skildringen,  hvilken  i  de  tre  sistnamnda  st&r  i 
en  skrikande  motsats  till  fabelns  romantiska  ikladnad. 

Lucelles  forfattare  har  till  och  med  kastat  versen  for  att 

uppn&  storre  verklighetstroskap  och  teoretiskt  forsvarat 

sitt  tillvagag&ende. 

1)  L'amour  d'un  serviteur  envers  sa  maitresse. 

Tragedie  frangoise  a  huict  personnages  traictant  de  Va- 

mour  d'un  serviteur  envers  sa  maitresse,  et  de  tout  ce  qui 
en  advint.  Composee  par  M.  Jean  Bretog  de  S.  Sauveur 

de  Dyve.  A  Lyon,  par  Noel  Grandon,  1671,  petit  in  16  l. 
Redan  Du  Verdier  2  anmarker  om  detta  lilla  drama: 

»il  ressent  plutot  une  moralite  que  non  pas  une  tragedie, 

1  Ang&ende  dateringen  af  detta  drama  finnas  flere  olika  uppgifter 
i  literaturen.  Faguet  satter  det  enligt  Chevalier  de  Mouhy  till  1551. 
Parfait  och  La  Valliere  har  artalet  1561,  Petit  de  Julleville  1571.  Sjelf 
har  jag  endast  sett  den  har  citerade  upplagan  (densamma,  som  anfores 
af  P.  de  Julleville)  och  troligen  har  icke  heller  n&gon  annan  existerat. 
Det  ar  samma  upplaga,  som  Du  Verdier  anfor,  dock,  som  sagdt,  med 
annat  och  sakerligen  felskrifvet  artal.  1571  torde  saledes  vara  det  rig- 
tiga  artalet. 

Se  Petit,  Kepertioire  p.  33.    Faguet,  p.  369. 
1  Du  Verdier,  cit.  uppl.  II  p.  366. 
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les  preceptes  cPicelle  n'y  etant  observes.*  S&  ar  ocks&  fal- 
let:  det  ar  en  ren  moralitet  utan  akt-  och  scenindelning, 

och  tre  af  de  &tta  upptradande  aro  allegoriska  figurer. 

Forfattaren,  om  hvilken  man  ej  k&nner  mera  an  nam- 

net,  forsakrar  i  prologen,  att  en  verklig  handelse,  som  for 

tre  &r  sedan  timat  i  Paris,  ligger  till  grand  for  hans  tra- 

gedie: 

Mais  y  lirez,  aiosi  qu'elle  est  cogneue. 
Depuis  trois  ana  une  histoire  advenue 

Dedans  Paris;  je  le  dy  d'asseurance, 
Pour  y  avoir  lors  faict  ma  demeurance, 
Et  avoir  veu  fair  punition. 

Denna  forsakran  i  borjan  af  stycket  anger  i  hvarje 

fall  dess  folkliga  karakter,  ty  att  en  berattelse  ar  »sann», 

eller  att  en  » verklig  handelse  ligger  till  grund*  for  den 

samma,  ar  alltid  en  rekommendation  i  folkets  ogon.  Hvarje 

visa  >tryckt  i  kr»  underl&ter  sallan  att  framh&lla  for.  sin 

publik,  att  den  ar  sann. 

Hufvudpersonen  i  stycket  ar  tjenaren.  Han  befinner 

sig  i  en  villr&dig  och  melankolisk  sinnesstamning:  visser- 

ligen  ar  han  stark  och  frisk  och  har  intet  att  klaga  ofver, 

men  likval  ar  han  ej  nojd,  och  han  vet  ej,  hvarfor  han 

icke  ar  det.  Han  forst&r  sig  icke  sjelf  och  vet  ej,  hvad 

han  skall  taga  sig  till. 

Mycket  lagligt  traffar  honom  d&  Venus,  och  hon  ge- 

nomsk&dar  strax,  hum  det  ar  fatt  med  den  stackars  unger- 

svennen:  »Det  ar  karlek,  som  fattas  er,  ni  bor  alska  en 

kvinna,  s&  skall  strax  ert  missmod  forsvinna.  Vill  ni 

folja  mitt  r&d,  s&  skall  jag  bist&  er.» 

Ungersvennen  rores  ofver  s&  mycken  tjenstaktighet  och 

tackar  for  den  erbjudna  hjelpen.  Venus  har  emellertid  ej 

val  lemnat  honom,  forran  hennes  arga  fiende,  Chctstete,  upp- 

trader  och  lika  valvilligt  erbjuder  honom  sina  tjenster. 

»Det  ar  mig  du  bor  folja* ,  sager  hon, 

Gar  mon  nom  Ghastet^  contient  en  soi  honneur  et  puret^. 
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Hon  varnar  honom  for  Venus,  »la  paillarde*,  ty  hon 

skapar  endast  olyckliga.  DerpS,  foljer  ett  dundrande  straff - 
tal  mot  otukten,  spackadt  med  bibliska  exempel,  hvilket 

gor  ett  visst  intryck  p&  tjenaren. 

Emellertid  har  han  annu  icke  lyckats  bestamma  sig 

for,  hvilken  af  de  b&da  damerna  han  bor  taga  till  folje- 

slagerska: 

Si  Chastete  je  veux  aimer  et  suivre. 
Aux  lieux  d'honneur  elle  me  fera  vivre; 
Si  de  Venus  je  veux  suivre  la  voye, 
Elle  me  fera  passer  en  toute  joye. 

Valet  ar  honom  icke  latfc,  men  d&  Venus  ar  den  for- 

sta,  som  &tervander,  blir  den  vankelmodige  ynglingen  ett 

latt  byte  for  henne. 

Venus  invecklar  honom  nu  i  en  intrig  med  hans  mat- 

mor,  for  hvilken  hon  framh&ller  den  unge  tjenarens  fore- 

traden,  och  den  unga  kvinnan  visar  sig  ej  ovillig  att  lyssna 

till  karleksgudinnans  forslag. 

D&  tjenaren  emellertid  gor  henne  sin  uppvaktning 

och  tolkar  sina  karlekskval  samt  beder,  att  hon  m&  bon- 

hora  honom,  tillbakavisar  hon  honom  med  n&gra  allmanna 

sentenser.    Och  han  ar  lika  olycklig  som  forut. 

Venus  satter  emellertid  nytt  mod  i  honom;  det  ar 

icke  s&  farligt,  sager  hon: 

Car  lorsque  femme  a  un  amant  conteste. 

Son  conteste  signe  d^amour  atteste: 
Pourquoi,  amy,  retournez  maintenant 
Pour  la  prier  ainsi  que  par  devant, 

Han  fortsatter  s&ledes  att  gora  henne  sin  uppvakt- 

ning och  hotar  att  doda  sig,  om  hon  ej  tillfredsstaller  ho- 
nom. Dk  ger  hon  vika  och  lofvar  honom  ett  mote,  nar 

mannen  reser  p&  landefc.  Venus  eggar  honom  nu  att  fort- 
satta : 

Soyez  hardy  et  ne  differez  point. 
En  ce  faisant  vous  aurez  en  saison 
De  vos  amours  jouissance  et  raison. 
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Nu  borjar  handlingen  p&  en  annan  punkt:  Jalousie 

upplyser  den  akta  mannen,  om  hvad  som  forsigg&r  bak 

hans  rygg.  Han  vill  forst  ej  tro  pa  hennes  berattelse, 
men  hon  lofvar  honom  bevis. 

Hittills  bar  detta  drama  ej  afvikit  fr&n  en  vanlig 

inoralitet:  en  ungersven  frestas  af  Venus,  varnas  af  kysk- 

heten  och  foljer  naturligen  den  forra.  Det  ar  den  gamla 

liistorien  om  Herkules  vid  skiljevagen,  hvilken  ju  standigt 

och  jemt  &terkommer  i  alia  tiders  allegoriska  literatur 

s&som  hela  artens  mest  typiska  situation.  Derefter  har 

-lika  abstrakt  skildrats  ungersvennens  karlek  till  kvinnan: 
huru  han  bonfaller,  hon  afvarjer,  han  hotar,  hon  bifaller. 

Och  s&  upptrader  slutligen  svartsjukan  och  den  akta 
mannen. 

I  det  foljande  narmar  sig  emellertid  forfattaren  mera 

till  den  »verkliga  handelsen»  och  skildrar  ett  individuelt 

fall,  och  denned  forsvinna  de  allegoriska  personligheterna. 

Mannen  begifver  sig  hem  och  foljer  Jalousies  r&d: 

han  sager,  att  han  skall  blifva  borta  hela  natten,  ty  han 

skall  gora  vakt  med  sin  kapten  och  begar  sin  dolk  och 

varja.  S&  fort  han  aflagsnat  sig,  bqgagna  sig  tjenaren 
och  hustrun  af  hans  fr&nvaro.  Har  har  forfattaren  funnit 

lampligt  att  afbryta  skildringen  medelst  en  pause,  Som 

dramats  langd  ej  gor  denna  nodvandig,  har  man  naturli- 
gen har  en  motsvarighet  till  aktindelningen. 

Mannen  &terkommer  emellertid  tidigare,  an  han  van- 

tats,  och  finner,  s&som  Jalousie  mycket  riktigt  forutsagt 

honom,  hustrun  till  sangs  med  tjenaren.  Han  jemrar  sig 

och  forbannar,  tillkallar  en  rattsbetjent,  hvilken  bortfor 

tjenaren  och  ofveroser  sin  hustru,  »ma  dame  putain»,  med 

grofva  skallsord.  Kvinnan  soker  listigt  nog  att  urskulda  sig: 

Las,  mon  amy,  entendez  la  fa^on 
De  ce  pendart,  traistre,  meschant  gar9on. 
La  verity  vous  dire  je  pretens. 
Deux  heures  sont,  ou  environ  ce  temps. 
Que  ce  trompeur  ruse,  on  le  void  bien, 
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Tout  doucement  et  sans  me  dire  rien, 
Dedans  mon  lict,  estant  presque  endormie 

Hela,  faut-il,  qu'un  tel  cas  je  vous  die! 
S'est  avalle  en  la  propre  maniere 
Que  vous  avez  accoustum^  de  faire: 
Et  je  prenant  au  lieu  de  vostre  corps 
Le  sien  infect,  sans  avoir  nulz  discords, 

A  la  vray  foy  m'a  trompee  et  deceue: 
Gar  par  trois  fois  ma  compagnie  a  eue 

Eiie,  vrai  Dieu!  las  j'en  suis  diffamee 
Ayant  perdue  toute  ma  renommee. 

Dessa  skickligt  hopsmidda  logner  narra  emellertid 

icke  mannen:  han  hotar  med  att  piska  henne  och  derefter 

sanda  henne  tillbaka  till  fadern.  (Har  foljer  &ter  en  pause, 

den  andra). 

Har  hustruns  otrohet  forst  bragt  maken  i  raseri,  si 

ar  han  nu  djupt  forkrossad.  Han  umg&s  med  sjelfmords- 
tankar,  fr&n  hvilka  dock  hans  fromhet  afh&ller  honom. 

Han  behofver  ej  heller  gripa  till  s&dana  v&ldsamma  medel, 

ty  fortviflan  gor  slut  p&  honom,  och  han  stortar  dod  till 

marken.  Ryktet  derom  sprides  strax  i  staden,  och  doma- 
ren  l&ter  kalla  tjenaren  ur  fangelset.  Han  h&Uer  ett  l&ngt 

straff tal  till  honom,  foreh&llande  honom  alia  hans  synder: 

»Du  har  syndat  mot  G-uds  bud,  mot  mannen,  hvars 
hustru  du  tagit,  och  hvars  dod  du  derigenom  v&llat;  du 

har  skandaliserat  staden  och  dess  borgare.  Kan  jag  l&ta 

dig  lefva  i  all  din  smutsiga  synd?  Visserligen  icke,  men 

p&  grund  af  din  ungdom  m&  du  g&  fri  fr&n  tortyren.  Jag 

vill  endast  l&ta  hanga  dig  utanfor  det  hus,  der  du  beg&tt 

brottet,  och  der  skall  din  kropp  hanga  en  dag  ofver  till 

ett  varnande  exempel,  och  sedan  skall  den  brannas  &  b&le.» 

Allt  detta  forsigg&r  ocks&  omedelbart.  Tjenaren  &r  myc- 
ket  Angerfull,  och  nar  han  st&r  p&  galgstegen,  vender  han 

sig  till  Ssk&darne  med  ett  moraliskt  tal.  Han  ber  dem 

akta  sig  for  Venus  fors&tliga  ranker  och  l&ta  varna  sig  af 

hans  exempel. 
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Dramat  efterfoljes  af  en  huictain  af  moraliskt  inne- 
h&ll,  hvilken  har  afseende  p&  stycket,  och  derefter  kommer 

en  versifierad  Retit  d'aucuns  ])ropos,  tenus  hors  de  execu- 
tion du  did  serviteur.  Den  ringa  konst,  som  uppenbarar 

sig  i  sjelfva  dramat,  gor  det  foga  troligt,  att  det  ar  for 

att  styrka  fiktionen,  som  dessa  forsakringar,  om  att  han- 

delsen  verkligen  passerat,  f&tt  sin  plats  i  prologen  och 

efterskriften.  Inneh&llet  forefaller  direkt  taget  ur  en  af 

tidens  ratteg&ngshandlingar,  och  allb  hvad  forfattaren  haft 

att  gora,  tyckes  inskranka  sig  till,  att  han  versifierat  det 

och  kladt  det  i  moralitetens  dragt. 

Af  foreg&ende  dramer  p&minner  Jean  Bretogs  nar- 

mast  om  Une  villageoise  b&de  till  anlaggning  och  utfo- 

rande.  Antikp&verkningen  ar  p&  sin  hojd  markbar  i  dik- 

tionen,  men  i  det  stora  och  hela  ar  det  annu  ett  medel- 
tidsdrama.  Om  det  s&ledes  ocks&  tyckes  vara  skrifvet 

senare  an  Philanire,  ar  det  dock  till  hela  sin  anda  och  an- 

laggning aldre. 

2)  Tragedie  francoise  de  Philanire,  femme  d'Hipolyte. 

Om  forfattaren  till  detta  drama1,  Claude  Rouillet,  ar 
ej  mycket  bekant.  Han  var  fodd  i  Beaune  i  Bourgogne. 

Redan  1536  var  han  forest&ndare  for  College  de  Bourgogne. 

1576  dog  han  i  hog  tUder.  Ar  1556  utgaf  han  ett  hiifte  Varia 

poemata  2,  som  bland  annat  inneh&ller  tragedierna  Petrus, 

1  Tragcdie  francoise  de  Philanire,  femme  d'Hipolyte.  A  Paris, 
Par  Nicolas  Bonfons.  rue  neuve  nostre  Dame,  a  FEnseigne  saincte  Ni- 

colas. 1577.  Bibl.  nat.?  reserve  f> .  Y  c  1198.  Forsta  upplagan  har  jag 
ej  sett,  men  dess  titel  aterfinncs  hos  La  Valliere.  Se  La  Croix  du 
Maine,  cit.  uppl.  I  p.  149.  Du  Verdier,  cit.  uppl.  VI  p.  48.  Parfait, 
III  p.  342.    La  Valliere.  I  p.  174.    Beau  champs,  I,  p.  480  och  454. 

1  Claudi  Roilleti,  Belnensis,  Varia  poemata  videlicet  Philanira, 
Petrus,  Aman,  Catharina,  Tragtedite,  Dialogi  Vinearia,  Fortunes  conju- 
gium,  Diana  sive  Satyri.  Elogia  im  congratulationem  Cardinalis  Lotha- 
ringi  ab  Italia  reducis.  Epithalamium.  Varia  Epigram mata  Parisiis, 
in  16  apud  Gul.  Jul  i anus  1550. 13 
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Aman  och  Philanire.  De  b&da.  forra  aro  regelbundna  tra- 

gedier,  hvilkas  komposition  berommes  af  Faguet.  Den 

senare  ar  deremot  en  tragikomedi.  Den  ofversattes  n&gra  &r 

derefter  p&  franska,  troligen  af  forfattaren  sjelf,  och  utkom 

s&  1563.  Ofversattningen  foljer  det  latinska  originalet 

nastan  rad  for  rad.  Man  kanner  ej  till  n&got  uppforande 

af  detta  drama,  men  det  ar  alls  icke  otroligt,  att  Claude 

Rouillet  l&tit  sina  larjungar  spela  detsamma. 

Liksom  Jean  Bretog  sager  sig  afven  Claude  Rouillet 

hafva  hemtat  amnet  till  sitt  drama  ur  lifvet,  s&som  det 

framg&r  af  argumentet,  hvilket  ger  hufvudinneh&llet  i 
dramat: 

rQuolques  annees  se  sont  passees  depuis  qu'une  Dame  de  Piedmont 
impetra  du  Prevost  du  lien,  que  son  Mary,  lors  prisonnier  pour  quelque 
concussion  et  desia  prest  a  recevoir  jugement  de  mort,  lui  seroit  rendu, 

moyennant  une  nuit  quelle  lui  pn'teroit.  Ce  fait,  son  mary,  le  jour 
suivant  lui  est  rendu,  mais  ja  execute  de  mort.  Elle,  esploree  de  Tune 
et  de  Tautre  injure,  a  son  recours  au  Gouverneur.  qui  pour  lui  garantir 

son  honneur,  contraint  ledit  Prevost  a  l'espouser  et  puis  le  fait  decapiter 
et  la  Dame  cependant  deraeure  depourvue  de  ses  deux  maris." 

Inneh&llet  i  sjelfva  dramat  ar  foljande: 

Det  ar  morgon,  Philanire  ar  just  uppstigen.  Hon 

klagar  ofver  ensamheten  i  badden  och  ar  djupt  bedrofvad, 

emedan  mannen  kvarh&lles  i  fangelset.  Tv&  af  hennes 

vaninnor  komma  till  henne  och  soka  trosta  henne,  men 

forgafves.  Derp&  upptrader  st&thallaren,  Severe,  och  hon 

hor,  huru  han  befaller,  att  man  noga  skall  bevaka  hennes 

man.  Hon  kastar  sig  for  hans  fotter  och  beder  om  nSd 

for  sin  make.  Severe  lofvar  att  bifalla  hennes  begaran, 

om  hon  ville  sofva  hos  honom-en  natt.  Men  detta  forslag 

tillbakavisar  hon  med  dygdig  fortrytelse.  Akten  afslutas 
af  en  kors&ng. 

Andra  akten  borjar  med  en  rorande  seen  mellan  mo- 
dern och  hennes  tre  sm&  barn,  hvilka  fr&ga  efter  fadern: 

»han  kommer  val  snart?»  »Och  har  en  present  med  till 

oss?»    Deras  oskyldiga  fr&gor  framlocka  moderns  t&rar, 
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ocli  hennes  beslnt  mognar  att  ing&  p&  st&th&llarens  skam- 

losa  beg&ran.  Denne  vacklar  mellan  sitt  begar  efter  Phi- 
lanire  och  sin  pligt.  Hon  uppsoker  honom  annu  en  g&ng 

och  bonfaller,  att  han  m&  utlemna  hennes  man.  Men 

st&thfUlaren  ar  obeveklig  och  framstaller  &nyo  med  cynisk 

brutalitet  sitt  forra  anbud  samt  forbinder  sig  med  en  dyr 

ed  att  nasta  morgon  &tergifva  henne  hennes  make.  Och 

nu  g&r  Philanire  in  pa  hans  forslag. 

Tredje  akten.  Det  ar  morgonen  derefter.  Philanire 

begar  den  utfastade  lonen  for  sitt  tillmotesg&ende.  Men 

Severe  endast  h&nar  henne  och  l&ter,  sedan  han  tillr&ck- 

ligt  lange  pl&gat  henne  med  sina  obsceniteter,  frambara 

liket  af  hennes  man,  som  han  redan  aftonen  forut  l&tit 

halshugga.  Philanire  och  koren  blanda  sina  klagorop  ofver 

den  skandliga  handlingen.    I  vild  smarta  utbrister  hon: 

Fjerde  akten.  Philanire  hanvander  sig  nu  till  vice- 
konungen  for  att  ik  rattvisa.  Hon  narmar  sig  honom  med 

sina  trenne  barn,  alia  sorgkladda.  Barnen  begara  tillbaka 

sina  vanliga  dragter,  men  modern  svarar: 

O,  chetifs  enfanz  et  perduz. 
En  vostre  cas  mal  entenduz! 

Pourquoi  me  faictes  vous  requeste 
De  vestir  vos  robes  de  feste? 

Pourquoi  vos  habits  de  couleur 
Voulez-vous  en  temps  de  malheur? 
Pourquoi  en  si  triste  memoire 
Refusez  vous  la  couleur  noir? 
Helas,  helas  mes  enfants  doux, 
Las  vostre  pere,  mon  espoux. 
Vostre  pere  helas,  vostre  pere 

Gist  mort,  d'une  mort  trop  amere: 

Vois  tu,  vois  tu  cette  tete 
Et  ce  Rosier  tout  a  plein: 

Tranche  ce  chef,  plus  n'arrete; 
^gorge-moi  de  ta  main: 
Ou  bien  que  ton  epee  entre 
Do  part  en  part  me  pere  ant 
En  ma  poitrine  et  mon  ventre 

Dont  as  e"te  jouissant. 
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Vostre  pere,  enfans,  gist  tout  mort, 

Le  chef  tranche" ;  le  seul  confort 
De  vous  et  moy  est  mis  ail  noinbre 
Seulement  <Tun  legiere  umbre. 

Det  ar  en  viss  rorande  naturlighet  i  denna  seen. 

Philanire  framfor  nu  sitt  arende  for  vieekonungen, 

hvilken,  sedan  han  afven  forhort  Severe,  dommer  denne  att 

akta  Philanire.  Brollopet  firas  strax  med  stor  st&t;  alia 

draga  i  procession  till  festen.  —  Huru  l&ngt  befinner  man 

sig  ej  i  en  dylik  seen  fr&n  tragediens  seder  och  moral! 

Huru  omojligt  skulle  ej  der  ett  dylikt  arrangement  vara! 

Men  femte  akten  har  annu  nya  ofverraskningar  af  samma 

slag  att  bjuda  p&. 

Femte  akten.  Det  ar  genom  budbararens  berattelse 

for  koren,  som  vi  f&  veta  de  vidare  handelserna.  Fin- 

kanslighet  kan  det  just  ej  vara,  som  form&tt  forfattaren 

till  denna  anordning,  ty  han  har  ju  forut  —  andra  ting 

att  fortiga  —  l&tit  frambara  den  hufvudlose  mannens  lik 

p&  scenen.  Pompost  skildrar  nu  budbararen,  huru  Phila- 

nire hade  kastat  sina  svarta  klader  och  ifort  sig  den  ly- 

sande  brollopsskruden,  huru  Severe  i  purpur  och  guld 

skridit  fram  vid  hennes  sida,  och  huru  de  slutligen  dragit 

sig  tillbaka  till  brollopsgemaket.  Foljande  morgon  hade 

derp&  vieekonungen  kallat  dem  infor  sig  och  fr&gat,  om 

de  voro  bel&tna  med  sin  formalning,  och  b&da  hade  tackat 

honom,  emedan  han  fort  dem  tillsamman.  Vieekonungen 

hade  d&  yttrat,  att  Severe  genom  det  aktenskap,  han  in- 

g&tt  med  damen,  nu  sonat  den  skymf,  som  han  forut  till- 
fogat  henne.  Nu  &terstode  blott  att  vedergalla  honom 

for  hans  brott  i  ofrigt.  Och  vieekonungen  hade  befalt, 

att  han  strax  skulle  halshuggas.  Forgafves  hade  b&da 

gr&tit  och  Philanire  bedt  honom  att  ej  p&  samma  dag 

gora  henne  till  maka  och  enka.  Intet  hade  kunnat  be- 

veka  honom,  och  Severes  hufvud  hade  fallit.  (Med  syn- 
bart  viilbehag  drojer  forfattaren  vid  skildringen  af  sjelfva 
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halshuggningen).  D&  hade  Philanire  d&nat  och  af  sina 

darner  forts  till  sangs. 

S&  l&ngt  budbararens  berattelse.  Philanire  skrider 

nu  sjelf  ofver  scenen,  endast  en  skugga  af  sig  sjelf,  be- 
ledsagad  af  en  radsherre,  som  soker  trosta  henne.  Sjelf 

ar  hon  emellertid  ofvertygad  om,  att  hon  ej  kan  lefva 

lange.    Stycket  slutar  med  en  kor. 

Philanire  ar  det  forsta  allvarliga  forsoket  till  en  tra- 
gikomedi  i  Frankrike.  Man  kan  ej  saga,  att  det  utfallit 

lyckligt,  men  arbetet  ar  dock  ej  utan  betydande  fortjen- 

ster.  Der  finnes  n&got  af  renassansens  djerfva  verklighets- 
sinne  i  detta  drama;  dess  handling  skrider  raskt  fram&t 

och  ar  komponerad  med  verkligt  sinne  for  dramatiska 
effekter. 

Men  Rouillet  har  strandat  p&  samma  klippa  som  alia 

femtonhundratalets  forfattare,  hvilka  forsokt  sig  i  denna 

genre  (Gamier  dock  unclantagen).  Han  har  ej  forst&tt  att 

i  de  vexlande  scenerna,  hvilka  ju  rora  sig  fran  det  hvar- 

dagliga  till  det  patetiska,  traffa  den  ratta  fconen.  Och 

detta  ar  kanske  den  storsta  och  nodvandigaste  konsten  i 

en  tragikomedi.  Rouillet  l&ter  tjenarinnan  i  foljande  my- 
tologiskt  episka  stil  nttrycka,  att  tvenne  dygn  forflutit: 

D&jk  deux  fois  la  terre  a  etendu 
Ses  bras  ombreux,  et  au  ciel  a  rendu 
Les  astres  clairs  pour  nous  bailler  lumiere: 
Deux  fois  aussi  la  nuit  coutumiere 

A  ramene*  a  tous  le  doux  dormir. 
r 

Han  blir  ofta  platt,  d&  han  vill  vara  naturlig,  och 

lojlig,  d&  han  vill  verka  patetiskt. 

DerfOr  erbjuder  detta  drama  annu  en  bizarr  och 

osmalt  blandning  af  medeltidsdramats  och  tragediens  egen- 

skaper.  Medeltidsartad  ar  fabeln  med  sin  naivt  osmyc- 

kade  sedeskildring  och  sina  anspr&k  p&  att  vara  en  verk- 

lig  handelse.    Detsamma  galler  versen,  som  vanligen  ar 
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sjustafvig,  och  hela  iscensattningen :  personerna  befinna  sig 

hela  tiden  p&  scenen,  och  handlingen  fordrar  minst  tvenne 

dygn;  mannens  hufvudlosa  lik  etaleras  utan  alia  hansyn 

p&  scenen.  L&n  fr&n  tragedien  ar  deremot  koren,  budba- 

raren,  hvars  berattelse  om  katastrofen  fyller  nastan  hela 

femte  akten,  samt  diktionen,  hvilken  ar  spackad  med  my- 

tologiska  allusioner  och  liknande  reminiscenser  fr&n  an- 
tika  forfattare. 

Tydligare  an  i  n&got  annat  stycke  ser  man  s&ledes 

har,  af  hvilka  element  det  nya  scendramat  bildades  \ 

3)  Lucelle  \ 

B&de  antalet  upplagor  och  &tskilliga  andra  omstan- 

digheter  tyda  p&,  att  Louis  Le  Jars,  forfattaren  till  denna 

tragikomedi,  varit  hogt  uppburen  af  sin  samtid.  Man  upp- 

1  Likheterna  mellan  detta  drama  och  Shaksperes  Measure  for  Mea- 
sure, hvilket  som  bekant  ofver  Whetstones  Promus  och  Cassandra  gar 

tillbaka  till  en  novell  af  Cinthio,  aro  iogonfallande.  I  hvad  forhallande 
foreliggande  drama  emellertid  star  till  dessa  arbeten  med  samraa  amno 
kau  jag  ej  har  inlata  mig  pa.  Jmf.  Schiick,  Shakspere,  p.  362  och 
Dunlop,  Geschichte  der  Prosadichtungen,  uebertragen  von  F.  Liebrecht. 
Berlin  1851.  p.  278. 

a  Lucelle,  Trag^die  en  prose  framboise  disposee  d'actes  et  de  scenes, 
suivant  les  Grecs  et  Latins,  d^diee  a  M.  Annibal  de  S.  Mesinin,  Seigneur 
du  Brueil.    Paris,  Robert-le-Magnier,  1576,  in  8:o. 

Ar  1600  utkom  en  ny  upplaga,  i  hvilken  dramat  kallas  for  tragi- 
komedi: 

Lucelle.  Tragi-comedie  en  prose  franchise  decliee  a  M.  du  Brueil, 
par  Louis  Le  Jars.  A  Rouen,  De  Timprimerie  de  Raphael  du  Petit  Val, 
Libraire  et  lmprimeur  ordinaire  du  Rqpr,  1600. 

P&  samma  forlag  utkom  1603  en  ny  upplaga  af  detta  drama,  men 
ej  langre  pa  prosa,  utan  versifieradt  af  Acoubars  forfattare,  Jacques  du 
Hamel.  Den  ofverensstammer  for  ofrigt  alldeles  med  dramat  pa  prosa 
(det  finnes  analyseradt  af  Parfait  IV  p.  63),  men  kallas  nu  ater  for  tra- 
gedi.  Det  beror  troligen  pa  ett  misstag,  nar  La  Valliere  (I  p.  280.  jmfr 
I  213)  uppger  annu  en  versifierad  upplaga  for  ar  1607. 

Se  La  Croix  du  Maine,  II,  p.  48.  Du  Verdier,  IV,  p.  600. 
Parfait  III,  p.  377  och  IV,  p.  63.  La  Valliere,  I,  p.  213.  Faguet, 
p.  373.    Beauchamps,  I,  p.  452. 
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fattade  hans  drama  som  ett  forsok  i  en  alldeles  ny  rikt- 

ning,  sasom  det  framg&r  af  n&gra  dikter,  hvilka  enligt 

tidens  sed  beledsaga  och  rekommendera  detsamma.  I  en 

sonetfc  heter  det: 

Du  stile  Ausonien  je  le  vois  triompher 

Et  pour  ce  bol  ouvrage  d'un  chacun  honorer 
Laissant  le  vieil  chemin  de  la  Franchise  scene  \ 

Eonsard  yttrar  i  en  quatrain: 

Si  doctement  ta  muse  assemble 
De  deux  theatre  le  scavoir 
Que  tu  dois  la  couronne  avoir 
Du  tragique  et  comique  ensemble. 

Och  Dorat,  Ronsards  fordne  mentor,  sager: 

Comica  cum  tragico  lasciva  syrmate  mixta 

Tuque  coturnato  cum  pede  socce  levis: 
Cum  Sophokle  junctu  sic  oxprimis  arte  Menandri 
Provocet  ut  scaenam  Gallica  Cecropiam. 

Bland  faddrarne  till  detta  stycke  finner  man  saledes 

namn  af  icke  ringare  valor  an  Dorat  och  Ronsard. 

Faktiskt  veta  vi  om  Louis  Le  Jars  endast,  att  han  var 

secretaire  de  la  ehambre  duroi  de  France  Henry  III2,  och 

att  Lucelle  var  hans  enda  skrift.  Men  b&de  p&  grand  af  hans 

drama  och  hans  bekantskap  med  dessa  man  f&r  man  den 

forestallningen,  att  han  var  en  fint  bildad  dilettant,  bel^st 

b&de  i  de  klassi£ka  spr&ken  och  i  italienskan,  fr&n  hvars 

literatur  han  troligen  hemtat  impulsen  till  ett  och  annat 

i  sitt  drama.  Sakerligen  erbjuder  hans  drama  i  mer  an 

ett  afseende  en  god  profkarta,  p&  hvad  man  vid  denna 

tid  ans&g  for  en  bildad  konversationston. 

1  Denna  sonett  ar  undertecknad :  P.  le  Picart.  Mojligen  ar  det 
samme  man,  hvilken  under  pseudonymen  Philippe  (VAlcripe  Sieur  de 

Nery  en  Verbos  utgaf  "un  traite  plein  de  menson#es  et  contes  facetieux, 

fait  pour  rire  et  passer  temps,  lequel  il  a  intitule  par  ironie  ou  mo- 

querie,  la  Nouvelle  Fabrique  des  excellens  Traites  de  la  verite,  imprime 
a  Paris  Tan  1579".    So  La  Croix  du  Maine,  cit.  uppl.  II,  p.  229. 

2  La  Croix  du  Maine,  loc.  cit. 
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Tre  &r  fore  Larivey  har  han  teoretiskt  hafdat  pro- 
sans  foretrade  framfor  poesien  i  dramatisk  framstallning. 

Den  inledning,  i  hvilken  han  redogor  for  sina  &sigter  i 

denna  under  tidernas  lopp  ofta  aktuella  och  aldrig  losta 

fr&ga,  utgor  ej  det  minst  intressanta  i  detta  drama. 

Dramats  uppgift,  det  allvarligas  s&val  som  det  komi- 

skas,  sager  Louis  de  Jars  i  sin  dedikation,  ar  att  fram- 

stalla  menskliga  handlingar  p&  ett  satt,  som  kommer  na- 
turen  s&  nara  som  mojligt.  Fr&n  denna  synpunkt  tyckes 

det  forfattaren  langt  naturligare  att  personerna  tala  prosa 
an  vers; 

.  .  .  parce  que.  negotiant  les  uns  avec  les  autres.  l'on  n'a  pas  accoutume' 
do  parler  en  ritme,  encore  moins  les  valets,  chambrieres,  et  autres  leurs 

semblables  qui  y  sont  souvent  introduits  et  d'ailleurs  la  difficult^  du  vers 
contraint  quelquefois  de  telle  facon  ceux  qui  n'ont  la  poesie  de  nature 
et  leur  osto  si  bien  la  liberty  du  langage  et  propriety  d'aucunes  phrases, 
qu'ils  sont  contraint  se  retrancher  en  plusieurs  bons  discours,  propres 
a  oxpliquer  l'effet  et  les  sens  de  ce  qu'ils  ont  envie  d'exprimer.  A  quoi 
plusieurs  des  ancicns  Latins  et  Modernes  Italiens  ayant  6gard,  ont  mieux 
aime  se  servir  de  la  prose  haussant  et  baissant  leur  stile  et  amplifiant 

leurs  discours  solon  la  qualite".  passion  ou  affection  des  personnages  qu'ils 
representoient  en  leurs  comedies  ou  tragedies. 

Liknande  asigter  skulle  under  sjuttonhund  ratal  et  fram- 

stiillas  af  Diderot,  den  ifrige  talsmannen  for  le  genre  seri- 
eux,  den  tidens  borgerliga  drama. 

Denna  dedikation  ar  ett  program,  sjelfva  stycket  ar 

nastan  ett  schema  for  tragikomedien.  Louis  de  Jars  har 

synbarligen  satt  sig  en  ara  i  att  uppfylla  alia  de  fordrin- 
gar,  som  man  under  ilrhundradets  lopp  uppstalt  p&  genren. 

Han  har  en  allvarlig  handelse,  som  slutar  lyekligt,  per- 

soner  ur  alia  samhallsklasser:  en  baron,  en  bankir,  betjen- 

ter  och  kammarjungfrur  och  slutligen  den  hogst  tragiko- 

miska  hjelten  i  detta  allvarliga  drama,  hvilken  i  de  fyra 

forsta  akterna  ar  bankbokhallare,  men  i  den  femte  afslojas 

som  polsk  prins.  Han  har  anslagit  alia  tonarter;  hans 

baron  talar  i  preciost  tillslipade  fraser,  bankiren  ar  pate- 

tisk,  betjenterna  komiska,  bankbokh&llaren  prosaiskt  nyk- 
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ter  och  Lucelle  smaktande  och  karlekskrank.  P&  en  g&ng 

har  han  sokt  att  skrifva  en  pompos  tragedi,  etfc  roman- 
tiskt  afventyrsdrama  och  en  borgerlig  komedi. 

Men  forsoket  har  icke  lyckats;  intrigen  ar  for  ba- 
rockt  osannolik,  hela  intrycket  af  hans  drama  for  brokigt. 

Och  dock  ar  det  ej  utan  fortjenster.  Hans  stil,  s&  precios 

och  maniererad  den  an  ar,  saknar  dock  ej  behag;  den  ar 

f argrik  och  fantasifull.  Och  under  sitt  jagtande  efter  olika 

stilarter  har  han  afven  i  n&gra  scener  traffat  den  borger- 
liga  komediens  naturliga  konversationston,  s&som  ocks& 

Faguet  med  fin  blick  framhaft. 

Minst  af  allt  ar  detta  drama  emellertid  tr&kigt,  skada 

blott,  att  det  stundom  verkar  komiskt  afven  i  de  tragiska 
och  rorande  scenerna.  Baron  de  S.  Amour  ar  foralskad 

och  for  sin  fortrogne  Sieur  de  Bel-accueil  beskrifver  han 
foremalets  skonhet: 

Elje  n'est  moindre  que  lo  diamant  ontro  les  pierres  precieuses  ny 
quo  la  rose  entre  les  flours:  n^assurant  que  le  parfait  pinceau  d'Apelles 
ue  sauroit  rion  feindre  de  plus  beau.  Car  je  lui  ay  veu  une  tresse  crespe 
efc  blonde,  raignardement  arrang(5e  en  fayon  de  deux  arcs  triomphaux 

sur  un  large  front  d'yvoire  poly,  ayant  opinion  que  co  soit  les  raiz  du 
petit  archorot,  fils  do  Venus.  Son  teint  est  plus  clair  quo  n'est  Tauroro 
matinalc,  lorsquo  Phoebus  nous  ramene  le  jour.  Les  roses,  les  lys  et 
toutes  les  graces  avec  une  humaine  douceur  se  lisent  sur  sa  delicate 
face.  Puis  sous  deux  tres  deliez  sourcils  sont  deux  yeux:  Que  dis-je? 
Ains  deux  astres  ̂ blouyssant,  autour  desquelles  Amour  volette,  attend  et 

epie  les  infortunez  amans  qui  se  vont  perdre  aux  filets,  qu'il  a  tendus 
du  poil  dore  de  ceste  amoureuso  maitresse,  pour  soudain  leur  d^cocher 
lo  trait  qui  mil  et  mil  fois  le  jour  leur  fait  enduror  un  agreable  trepas. 

Konversationen  mellan  baronen  och  hans  fortrogne 

fortgar  lange  i  denna  omt  smaktande,  med  antiteser  och 

paradoxer  gladt  lekande  stil,  tillspetsad  i  repliken  som  i 

ett  modernt  konversationsstycke,  blomstrande  och  fyld  med 

mytologiska  hantydningar  som  endast  i  dessa  senrenassan- 

sens  dagar.  Med  ett  ord,  en  stil  som  i  hog  grad  ar  mani- 
ererad, men  genom  sitt  lif  och  sin  fargrikedom  ej  ar  utan 

behag.    Samtiden  har  sact  varde  p&  dessa  discours  med 
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deras  subtila  utlaggningar  ofver  karlekens  vasende.  Man 

vore  frestad  saga,  att  den  anvandt  Lucelle  afven  som  ett 

slags  lexikon  i  precios  konversation,  ty  i  marginalen  har 

man  for  lasarens  bekvamlighet  angifvit  de  olika  amnen, 

som  afhandlas:  »contre  ceux  qui  s'affectionnent  trop  a 
l'amour*  . . .  » autre  definition  d'amour*.  Forfattaren  liar  sa- 

kert  kommit  idealet  af  en  konversation  p&  hans  tid  tem- 

ligen  nara.  Mycken  handling  vaxer  emellertid  ej  ut  ur 

dessa  m&nga  och  l&nga  samtal. 

Forem&let  for  all  denna  valtalighet,  den  unga  flickan, 

i  hvilken  baronen  ar  foralskad,  ar  dottern  till  en  rik  ban- 

kir,  Sieur  Carpony,  och  baronen,  som  ar  af  gammal  adel, 

har  godt  hopp,  att  man  med  fortjusning  skall  taga  honom 
till  m&g. 

Den  gamle  bankiren  upptrader.  Det  ill*  just  hans  fo- 
delsedag,  och  han  underrattar  oss  i  en  stil,  som  hvarken 

ar  vers  eller  prosa,  att  han  ar  sjuttiofem  ar  och  lefvat 

utan  motgSngar: 

D&jk  soixanto  quinze  fois  lo  flambeau  porte-jour  a  du  grand  Zo- 
diaque  recommence  sa  course  dcpuis  mon  jour  natal  iusques  a  ce  jour 

d'huy,  sans  que  Fortune  m'ait  en  rien  que  ce  soit  nuit. 

Det  ar  en  fras,  hvilken  man  skulle  s&ga  direkt  vore 

gripen  ut  ur  en  af  Garniers  monologer  eller  ett  af  tidens 

antikimiterande  epos.  Och  man  kan  ej  p&st&,  att  Louis  Le 

Jars  dragit  stor  nytta  af  de  egenskaper  hos  prosan,  som 

han  kampat  for,  nar  han  h\ter  en  hederlig  bankir  uttrycka 

sig  p&  detta  satt.  For  sig  sjelf  prisar  han  sin  lycka,  han 

har  alltid  haft  medgang,  hans  dotter  ar  en  perla,  som  ingen 

annan  vilja  har  an  hans,  och  hvars  hela  hag  st&r  till  »la 

lecture,  la  musique,  la  poesie*. 

Han  afbrytes  af  sin  tjenare  Philipin,  som  p&  betjent- 

vis  lyssnat  vid  dorren.  Han  ar  ej  lika  bel&ten  med  made- 
moiselle Fortune,  som  hans  herre,  men  det  har  ej  stort  hans 

goda  lynne.  Han  ar  en  riktig  putsmakare  och  man  for 

att  jaga  andan  ur  den  mest  seglifvade  kvickhet.    Han  ar 
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i  slagt  med  Shaksperes  klowner  och  den  italienska  kome- 
diens  betjenttyper  och  liksom  dessa  en  intrigmakare  och 

en  intriguppldsare.  Bankiren  gor  honom  forebraelser  och 

framhaller  deremot  sin  bokhallare  Ascagne,  hvilken  ar  sa 

ordentlig,  sa  knnnig;  han  kan  fyra  sprak,  latin,  franska, 

italienska  och  spanska.  Men  den  oforbatterlige  Philipin 

svarar:  »det  kan  jag  med,  a  savoir  Normand,  Parisien,  Picard 

et  bon  jargon  de  Gr&ve.»  Ascagne,  som  nu  upptrader, 

motsvarar  fullstandigt  den  beskrifning,  hans  herre  gifvit 

af  honom:  han  ar  ett  ideal  af  en  korrekt  bankbokhallare ; 

allt  har  han  anordnat,  innan  hans  herre  annu  bedt  derom, 

och  han  har  goda  svar  pa  allt. 

Innan  forsta  akten  slutar,  presenteras  afven  hjeltin- 

nan,  den  oforlikneliga  Lucelle,  hvilken  ger  sitt  hjerta  luft 

infor  sin  fortrogna: 

Je  ne  sais,  Marguerite,  ma  grande  amie,  quel  humeur  depuis  deux 
mois  va  roullant  dans  mes  os,  me  changeant  ma  gayete  coutumiere  en 
tristesse,  mes  ris  en  sanglot. 

Men  Marguerite  kan  upplysa  derom:  det  ar  Ascagne, 

som  stort  hennes  hjertefrid,  hvilket  ej  ar  underligt,  ty  han 

har  sa  manga  fortraffliga  egenskaper: 

"Veritablement  qui  voit  Ascagne,  ne  voit  pas  tout  a  coup  ses  per- 
fections: car  il  scait  de  tout,  de  telle  sorto  que  personne  no  luy  en  scau- 

roit  rien  monstrer.  II  n*y  a  que  deux  jours  qu7  on  vouloit  bailler  en 
payemeut  un  cheval  d^spagne  a  monsieur  vostre  pero  qui  lo  fit  monter 
dessus:  mais  je  ne  vis  en  ma  vie  si  dextrement  manier  un  cheval  qu  a 
lors  tant  a  bonds,  passades  que  courbette.  Et  outre  ce  il  joue  tres  bien 
de  tous  instrumens." 

Men  som  Marguerite  filosofiskt  anmarker:  dygden  star 

ej  mera  i  nagon  hog  kurs  —  »man  kommer  att  gifva  er 
en  rik  och  valboren  herre,  och  Ascagne  ar  hvarken  rik 

eller  valboren;  han  ar  son  till  en  fattig  fiskare*. 

I  andra  akten  tillkannager  ocksa  bankiren  for  sin 

dotter,  att  baronen  begart  hennes  hand,  och  detta  i  ett 

sprak,  som  verkligen  ar  den  borgerliga  komediens  natur- 

liga  uttryckssatt: 
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—  "M'amio  c'est  le  baron  de  Saint- Amour,  que  vous  connaissez:  il  est 
vonu  ces  jours  passes  ceans  lui  meme  pour  vous  demander  en  mariage, 

ce  que  je  crois  que  vous  trouverez  bon;  car  c'est  le  meilleur  parti  de  la 
ville  pour  ses  facultes  et  bonnes  alliances. 

—  C'est  a  vous  de  commander  et  a  moi  d'obeir,  Monsieur;  mais  je 
serai  fort  aise  de  demeurer  encore  avec  vous,  pour  vous  soigner  et  traiter 

mieux  que  je  n'ai  fait  le  passed  car,  plus  nous  irons  en  avant,  plus  aurez 
affaire  de  moi. 

—  Mais,  ma  fille,  quand  vous  serez  marine,  vous  ne  laisserez  a  mo 
secourir  comme  vous  avez  aceoutume. 

—  Je  crois,  Monsieur,  que  je  ne  suis  plus  excellente  que  les  a  litres, 

qui,  aussitdt,  qu'  ellcs  sont  marines.  l'amour  d'un  mari  et  de  leurs  enfants 
leur  fait  oublier  communeraent  la  piet^  qu'elles  doivent  a  leur  pere  et  a 
leur  mere  (chose  qui  n'aura  jamais  lieu  en  mon  coeur,  pour  la  reverence 
et  service  que  je  vous  dois);  ce  que  je  vous  supplie  tres  humbleinent  de 

prendre  pour  excase,  s'il  vous  plait." 

Hon  ilar  i  stallet  till  en  spellektion  for  Ascagne,  och 

nu  foljer  forklaringen  niellan  dem  b&da,  den  basta  scenen 

—  "Bon  jour.  Ascagne :  vous  etes  tant  empeche  a  gouverner  ou  vos 
pensers  ou  vous  maitresses  que  Ton  no  peut  vous  voir. 

—  Pardonnez-moi,  Mademoiselle,  je  n'ai  aucun  martel  en  tetc,  et 
crois  que  ma  maitresse  n'est  encore  nee. 

—  (Lucelle  a  part)  He'las!  dois-je  maintenant  decouvrir  le  secret  de 
mcs  affections  a  un  etranger,  roturier  et  inconnu?  .  .  .  Oui,  c'est  force 
(a  Ascagne).  Et  est-il  possible,  Ascagne,  que  vous  qui  etes  en  la  fleur 
de  votro  jeunesse,  des  plus  beaux,  courtois  et  adroits  de  cette  ville,  u'ayez 
pour  maitresse  aucune  de  tant  de  belles  dames  et  demoiselles  qui  y  sont? 

Vous  pouvez  voir  qu'il  n'y  a  gentilhomme  qui  ne  fasse  quelque  alliance avec  elles. 

—  Si  je  pensais,  mademoiselle,  etre  assez  digne  qu'  aucune  'de 
ces  dames  s'abaissat  tant  que  de  loger  en  moi  sa  pensee,  peut-etre  pren- 
drai-je  l'hardiesse  de  leur  ofFrir  mon  service.  Et.  d'autre  part,  qui  m'en 
recule  duvantage,  c'est  la  crainte  que  j'aurais  que  les  affaires  de  Monsieur 
votre  pere  ne  demourassent  en  arriere;  car  ce  me  serable,  qui  veut  bien 
faire  la  cour  amoureuse,  il  ne  faut  avoir  autre  pensement.  Et,  le  plus 

sotivent,  on  est  si  mal  recompense,  qu'il  vaudrait  mieux  ne  s'y  mettre  si avant. 

—  Les  recompenses  se  donnent  suivant  les  me>ites.  Je  crois  qu' 
uno  demoiselle  serait  mal  courtoise  si  elle  n'acceptait  votro  amitie,  et 
de  ma  part,  j'en  connais  deja  uno  a  qui  vous  donnez  martel  en  tdte. 

—  Pardonnez-moi,  s'il  vous  plait;  jo  suis  trop  leur  serviteur  pour 
les  passionner;  mais  je  ne  la  connais  pas. 

—  Holas!  vous  la  voyez.  C'est  moi.  C'est  moi  qu'un  cruel  destin  n'a 
jamais  voulu  faire  aimer  en  autre  lieu  qu'au  votre,  et  de  telle  facon  que 

i  styckefc: 
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je  suis  contrainte  de  vous  declarer  d'une  voix  tremblante  ce  que  vous 
me  devriez  dire  vous-m6me. 

—  Je  ne  sais  pas,  Mademoiselle,  si  vous  dites  choses  pour  m'expe*ri- 
rnenter;  mais  je  m'estimerais  grandement  heureux  de  vous  pouvoir  servir 
"tout  le  reste  de  mes  jours,  sans  avoir  autre  recompense;  et  vous  jure 
par  le  ciel  que,  des  maintenant,  je  me  d^die  tout  entier  k  vous,  pour  etre 

par  vous  command^  en  tous  les  endroits  ou  j'aurai  le  moyen  de  vou 
servir  et  honorer. 

—  Or  bien,  retirez-vous,  et,  deniain,  venez  ici  a  pareille  heure  .  .  . 

Emellertid  har  baronen  f&tt  veta,  att  Lucelle  annu  ej 

vill  gifta  sig,  men  detta  afkyler  ej  bans  mod.  Han  skickar 

sin  puckelryggige  betjent  Bonaventure  till  Philipin,  for  att 
denna  skall  skaffa  honom  ett  mote  med  Lucelle.  Det  sam- 

tal,  som  nu  foljer  mellan  de  bSda  betjenterna,  vill  forfatta- 

ren  ha  betraktat  som  en  episod  i  stycket  (scenanvisning: 

Intermedium  de  cette  tragicomedie:  c'est  de  deux  vallets  qui 
se  gaussent  Vun  V autre).  Det  motsvarar  s&ledes  fullstan- 

digt  det  komiska  intermezzo,  som  s&  ofta  afbrot  medeltids- 

mysteriets  allvarliga  handling.  Det  ar  helt  i  italiensk  stil; 

de  b&da  betjenterna  tafia  i  att  saga  kvickheter. 

Baronen  f&r  emellertid  annu  en  g&ng  afslag;  Philipin, 

som  lange  misstankt,  att  ej  allt  stod  ratt  till  med  Lucelles 

och  Ascagnes  tata  sammankomster,  lyssnar  vid  dorren,  upp- 
tacker  deras  hemlighet  och  berattar  den  for  baronen,  som 

brusar  upp  och  svar  att  doda  sin  oadlige  rival.  Philipin 

gor  honom  emellertid  uppmarksam  p&,  att  detta  ej  torde 

vara  det  ratta  sattet  att  vinna  Lucelles  karlek,  och  lofvar 

att  p&  ett  battre  satt  undanrodja  rivalen. 

En  afton,  d&  han  sett  Ascagne  smyga  sig  in  i  Lucelles 

kammare,  narrar  han  fadern  med  sig,  sagande,  att  tv&  tjuf- 
var  kommit  in  i  huset  och  plundra  hans  kassakista.  D& 

de  g&  forbi  Lucelles  dorr,  stannar  han  och  sager:  »Jag 

tror  man  v&ldtar  er  dotter».  Fadern  lyssnar  och  hor,  huru 

Ascagne  uppmanar  Lucelle  att  nu  fira  » deras  karleks  myste- 

rium».  Forbittrad  spranger  han  dorren  och  tvingar  Ascagne 

med  pistolen  i  hand  att  dricka  gift.  Denne  ber  Philipin, 

som  lemnats  kvar  att  vaka  Ofver  honom,  att  annu  en  g&ng 
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l&ta  honom  tala  med  Lucelle,  men  Philipin  nekar.   DA,  be- 

rattar  Ascagne  sin  lange  gomda  hemlighet:  han  ar  icke 

son  af  en  fattig  fiskare  och  icke  heller  bankbokh&llare, 

utan  prins  af  Valachiet  i  Polen.    Man  kan  knappast  for- 

tanka  den  gode  Philipin,  att  han  ej  riktigt  tror  harp&: 

Sont  vos  raisons  quo  cela?  N'ost  co  pas  done?  Qu'on  oust  trouvees 
fort  bonnes  et  eussent  este  creiies  an  tomps  jadis,  quand  les  hommes,  tous 
barbus,  portans  le  beguin,  encor  alloiont  a  cheval  sur  un  baston  et  cou- 
choient  entro  lour  sceur  et  leur  chambriere  sans  les  reVeiller.  Et  ventre 
Saint  Picart  pour  qui  me  penses  tu,  mon  amy?  pour  quelque  jeune 
homme  ?    Pus,  pus  lo  beau  Gentil-homme  . .  . 

Ascagne  dor,  och  Philipin  f&r  af  fadern  order  att  slapa 

kroppen  till  dottern:  »m&  hon  hafva  lika  mycket  gladje 

af  honom  som  i  lefvande  lifvet*.  Lucelle  brister  ut  i  kla- 

gorop  och  tommer  derp&  den  giftbagare,  hvilken  Philipin 

p&  faderns  befallning  racker  henne. 

Dermed  skulle  man  tro,  att  detta  hogst  sorglnstiga 

sk&despel  vore  till  anda,  men  dramat  har  annu  en  femte 

akt,  och  i  denna  changerar  allt  fr&n  den  svartaste  tragedi 
till  den  rosenrodaste  komedi. 

Fr&n  Polen  kommer  nemligen,  trott  och  forpustad,  en 

kurir;  natt  och  dag  har  han  ridit  for  att  framfora  sitt 

arende  till  Ascagne:  konung  Vladislaus  ar  slagen  af  tur- 
karne,  och  nu  kan  han  atervanda  till  sitt  land,  der  kronan 
vantar  honom. 

Men  i  bankirens  hus  ar  allt  i  oordning:  en  man  med 

dragen  varja  st&r  lutad  ofver  liken  af  en  ung  kvinna  och 

en  ung  man,  och  i  denne  senare  igenkanner  han  sin  egen 

prins.  Baronen  berattar  honom,  hvad  som  tilldragit  sig, 

och  kuriren  ropar  p&  hamd.  Bankiren  forskrackes  och  vill 

hals  ofver  hufvud  fly  undan  p&  sin  hast,  d&  till  all  lycka 

apotekaren,  som  s&lt  giftet,  uppenbarar  sig.  Hans  larpojke 

hvilken  vackts  midt  i  natten,  har  yrvaken  utlemnat  ett 

somnmedel  i  stallet  for  gift.  Han  visar  strax  sanningen 

af  sin  utsago  genom  att  uppvacka  de  b&da  doda.  Ascagne 

uppfor  sig  lika  belefvadt  efter  sitt  ovantade  uppvaknande 
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som  forut.  Sedan  han  Short  kurirens  berattelse,  beder  han 

i  den  korrektaste  ton  Lucelle  gora  sig  redo  att  folja  honom, 

och  komedien  slutas  med  brdllop 

Man  kanner  ej,  om  detta  drama  spelats,  men  sanno- 
likheten  talar  derfor.  I  hvarje  fall  har  forfattaren  tydligen 

skrifvit  med  uppforandet  i  tankarne.  Redan  personforteck- 
ningen,  i  hvilken  efter  person  era  as  namn  angifves  deras 

hufvudkarakter,  tyder  derp&.  Sk&deplatsen  skiftar  flere 

g&nger  och  ar  typiskt  medeltidsartad.  En  s&dan  foljd  af 

situationer,  som  dk  Philipin  hemtar  bankiren  i  hans  rum, 

forer  honom  till  Lucelles  dorr,  hvilken  bankiren  spranger 

etc.  ar  endast  mojlig  p&  denna  tids  seen.  I  femte  akt^n 
namnes  det  uttryckligen,  att  kuriren  ser  framfor  sig  ett 

oppet  hus,  i  hvilket  de  b&da  liken  ligga  ntstrackta.  S&le- 
des  har  forfattaren  alldeles  tydligt  haft  medeltidsscenen 

for  ogonen,  nar  han  skref  detta  drama. 

Och  harmed  ar  redogorelsen  for  dessa  olika  dramer 

under  senare  half  ten  af  femtonhundratalet  afslutad.  M&nga 

aro  de  icke  till  antalet,  men  lyckligtvis  finnas  typer  af 

olika  arter  och  fr&n  olika  tider  bevarade,  s&  att  det  varit 

mojligt  att  uppvisa  kontinuiteten  i  utvecklingen  fr&n  rent 
medeltidsdrama  till  blanddrama. 

Det  ar  icke  antagligt,  att  profandramat  n&gonsin  blom- 

strat  i  samma  rika  m&ngfald  som  det  religiosa  dramat. 

I  jemforelse  med  detta  uppstod  det  afven  sent,  nar  medel- 

tiden  redan  nalkades  sitt  slut,  och  det  fick  snart  en  med- 

taflare  i  antikdramafc.  Det  var  endast  en  ofverg&ngsform, 

och  i  literaturen  s&val  som  i  naturen  hafva  alltid  ofver- 

g&ngsformerna  en  tendens  att  hastigt  och  sp&rlost  forsvinna. 

1  Det  finnes  vissa  likheter  mellan  Lucelle  och  Bradamante  afven 
i  sjelfva  intrigen.  I  det  senare  fullbordas  upplosningen  derigenom,  att 
en  deputation  kommer  for  att  erbjuda  Eoger  Bulgariens  krona ;  i  Lucello 
forvandlas  bankbokhallaren  till  prins  af  Valachiet,  och  derigenom  undan- 
rodjas  alia  hinder  for  de  alskandes  formalning. 
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Men  sarskildt  de  aldre  fornaerna  af  dessa  dramer,  de 

historiska  afventyrsdramerna  s&val  som  de  historiska  mora- 

liteterna,  hafva  troligen  ursprungligen  varit  l&ngt  flera, 

fast  de  under  tidernas  lopp  g&tt  forlorade.  Skal  finnas  &t- 

minstone,  som  tala  for  en  dylik  uppfattning.  Arten  kan 

ju  med  sakerhet  sp&ras  tillbaka  anda  till  slutet  af  tretton- 

hundratalet,  och  den  kan  foljas  anda  upp  till  femtonhun- 
dratalets  sista  Sr.  Och  ar  det  verkligen  troligt,  att  en 

genre,  som  existerat  s&  lange,  och  som  upptrader  i  s&  m&nga 

variationer,  icke  skulle  varit  talrikare  representerad?  Skulle 

den  verkligen  endast  best&  af  ett  tjugotal  enstaka  forsok, 

s^lda  &t  genom  stora  tidsrymder?  Ar  det  m&nne  ej  rik- 
tigare  att  betrakta  dessa  bevarade  dramer  endast  s&som 

representanter  for  en  m&ngfald  forlorade  af  ungefar  samma 

karakter.  De  aro  klippspetsar,  som  skjuta  upp  ofver  vat- 

tenjytan  och  for  oss  angifva,  att  har  en  g&ng  legat7  om  ej 
en  verldsdel,  s&  &tminstone  en  ej  obetydlig  landremsa. 

Fr&n  och  med  1550  spelades  endast  s&dana  dramer 

p&  hotel  de  Bourgognes  seen,  men  de  f&  dramer,  hvilka 

aro  kvar,  kunna  omojligen  hafva  rackfc  till  for  att  utfylla 

en  teaters  spellista  under  femtio  Sr.  Vi  veta  dessutom 

icke,  huruvida  de  bevarade  dramerna  der  blifvit  uppforda, 

om  ock  sannolikheten  mlingen  g&ng  talar  derfor.  S&som 

ofvan  antydt,  ar  det  ocks&  troligt,  att  profandramer  upp- 
forts  der  l&ngt  tidigare:  fakta,  som  ju  tala  for,  att  de  hafva 

varit  l&ngt  talrikare. 

Men  antingen  de  nu  varit  m&nga  eller  f&,  hafva  de 

spelat  en  mycket  betydande  roll  i  det  franska  dramats  ut- 

veckling,  och  man  har  l&ngt  ifr&n  rattighet  att  endast  be- 

trakta dem  som  enstaka  forsok,  hvilka  blott  ega  kuriosi- 

tetens  intresse.  Visserligen  ar  det  ej  genom  sitfc  innebo- 
ende  literara  varde,  som  de  kunna  gora  anspr&k  p&  v&r 

uppmarksamhet:  konsten  i  dem  ar  i  allmanhet  ringa,  och 

deras  stilloshet  ar  aldrig  storre  an  under  seklets  sista  &r, 

dk  de  vackla  mellan  rent  antik  och  rent  medeltida  form, 
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men  aldrig  lyckas  &stadkomma  annafc  an  en  grof  samman- 
blandning  af  b&da. 

Det  ar  p&  grund  af  sin  komposition,  af  sin  iscensatt- 

ning,  som  de  ej  alldeles  bora  forbises.  Kompositionen  ar 

det  element  i  ett  drama,  som  kanske  minst  faller  i  ogonen, 

men  derfor  ej  det  minst  vigtiga;  ty  det  ar  denna,  som  upp- 
bar  hela  dramats  inneh&ll,  och  den  ar  for  dramat,  hvad 

skelettet  ar  for  menniskokroppen. 

Dessa  dramer  hafva  till  antikdramat  bevarat  och  fram- 

bnrit  den  medeltida  kompositionens  traditioner.  Ty  det 

var  denna  komposition  med  sin  storre  rikedom  p&  handling, 

p&  rent  yttre  omvexling,  som  den  franska  publiken  ej  annu 

kunde  undvara,  i  all  synnerhet  som  den  annu  ej  i  de  pseu- 

doklassiska  dramerna  fann  den  fina  psykologi,  den  m&ng- 

fald  af  n3Tanser,  hela  denna  inre  rikedom,  som  en  g&ng 
skulle  utgora  den  fullt  utbildade  franska  tragediens  storsta 

tjusningskraft. 

Redan  i  blanddramerna  ar  kompositionssattet  det  enda, 

som  af  det  medeltida  profandramat  ar  bibeh&llet.  Andan 
och  retoriken  aro  redan  en  annan.  Romantiken  i  Acoubar 

ar  icke  langre  densamma  som  i  de  gamla  riddaredikterna ; 

den  p&minner  l&ngt  mera  om  den  form,  hvilken  den  anta- 

ger  i  sextonhnndratalets  tragikomedi.  Vissa  scener  i  Lu- 
celle  verka  nastan  redan  som  ett  modernt  konversations- 

stycke.  Dessa  blanddramer  stfi,  redan  sextonhnndratalets 

tragikomedier  narmare  an  det  gamla  profandramat. 

Derfor  ar  det  ocks&  med  dessa  blanddramer,  som  skil- 

dringen  af  profandramat  maste  afslutas.  Det  Sterst&r  blott, 

for  att  betydelsen  af  hela  detta  drama  s&  mycket  klarare 

m&  framtrada,  att  kasta  en  hastig  blick  p&  Alexandre  Har- 

dys  drama. 

14 
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IV.   Alexandre  Hardy  \ 

Vi  hafva  i  det  foreg&ende  sett,  i  hvilka  foraktliga 

ordalag  allmanna  &klagaren  redan  &r  1542  hade  uttalat 

sig  om  brodraskapets  representationer.  Sedan  denna  tid 

hade  det  ingalunda  forv&rfvat  storre  berommelse,  i  syn- 
nerhet  som  parisarne  under  den  g&ngna  tiden  haft  rikligt 

tillfalle  att  jemfora  brodemas  spelsatt  med  verkliga  sk&de- 

spelaretrnppers.  S&  hade  &r  1671  Albert  Ganasse  med  sin 

italienska  tmpp  gjort  etfc  forsok  att  sl&  sig  ned  i  Paris, 

men  temligen  snart  fordrifvits  af  parlamentet.  Redan  fir 

1576  medforde  emellertid  Henrik  III  fr&n  standerforsam- 

lingen  i  Blois  en  annan  trupp,  de  beromda  7  Gelosi,  och 

nu  tjenade  alia  brodraskapets  och  parlamentets  demonstra- 
tioner  till  intet:  protegerade  af  hofvet  stannade  italienarne 

i  Paris  till  han  emot  seklets  slut 2.  Deras  spel  hanryckte 
hufvudstaden  och  bringade  Commedia  dell  arte  p&  modet. 

Vid  sidan  om  denna  spelade  de  dock  afven  Commedia 
erudita. 

1  Le  Theatre  ̂ Alexandre  Hardy.  Erster  Neudruck  der  Dramen 
von  Pierre  Corneilles  nnmittelbarem  Vorlaufer  nach  den  Exemplaren 
der  Dresdener,  Miinchener  und  der  Wolfenbutteler  Bibliothek  von  E. 
Stengel  I— V.    Marburg  1883,  1884. 

Par  fait,  IV,  preface  och  passim;  La  Vail  ie  re,  I  p.  833  ff. 
Lombard,  E.,  ttude  sur  Alexandre  Hardy  i  Zeitschrift  fur  neu- 

franzosische  Sprache  und  Literatur,  herausgegeben  von  G.  K  or  ting 
und  E.  Koschwitz.    Band  I,  p.  161,  348.    Band  II,  p.  63. 

Det  basta  arbetet  ofver  Alexandre  Hardy,  och  hvilket  hufvudsak- 
ligen  foljes  i  den  har  gifna  framstallningen.  ar: 

Bigal,  E.,  Alexandre  Hardy  et  le  theatre  francais  a  la  fin  du 
XVI:o  et  au  commencement  du  XVILe  siecle.  Paris  Hachette  &  C:is  1889. 

1  Baschet,  A.,  Les  come'diens  italiens  a  la  cour  de  France.  Paris 
1882.    Kap.  I  &  II. 

Digitized  by Google 



Men  dermed  var  det  ̂   ingalunda  shit  med  brodernas 

bekymmer.  Mellan  &ren  1572 — 77  hade  de  en  process  med 
kyrkoherden  i  Saint  Eustache,  hvilken  fordrade,  att  deras 

forestallningar  forsfc  skulle  borja,  sedan  vespern  var  last  i 

stadens  alia  kyrkor,  en  bestammelse,  som  skulle  varit  lika 

med  installandet  af  deras  representationer.  Visserligen 

erhollo  de  ratt  mot  kyrkoherden,  men  tidernas  ogunst  — 

inbordeskrigen  rasade  ju  som  h&ftigast  under  sjuttio-  och 

&ttio-talen  —  tryckte  afven  p&  dem,  och  s&  ar  det  ej  un- 

derligt  att  de,  uttrottade  af  all  denna  fiendtlighet,  alia  dessa 

rattstvister,  borjade  se  sig  om  efter  en  sk&despelaretrupp, 

som  ville  hyra  deras  teater. 

Ar  1578  1  flyttade  for  forsta  g&ngen  en  s&dan  in  i 
hotel  de  Bourgogne:  Agnan  Sarat  och  hans  trupp  aro  de 

forsta  verkliga  sk&despelare,  som  namnas  i  den  franska 

dramatikens  hafder.  De  fortsatte  att  spela  samma  reper- 

toir  som  brodraskapet,  men  troligen  battre,  ty  Agnan  Sa- 

rats  spel  ih&gkommes  ju  annu  m&nga  &r  derefter  af  hans 

beundrare  2.  Dock  fcyckes  truppen  ej  hafva  haft  n&gon  vi- 

dare  framg&ng,  ty  den  stannade  der  ej  lange,  och  bro- 
derna  m&ste  annu  en  g&ng,  den  sista,  sjelfva  bekvama 

sig  att  spela. 

Men  strax  borjade  kter  de  gamla  besvarligheterna. 

De  oroades  standigt  af  italienska  trupper  och  landsorts- 

sallskap,  hvilka  aflade  besok  i  hufvudstaden.  Det  kom 

nastan  till  upplopp,  d&  de  forsvarade  sina  privilegier  mot 

marknadstruppen  p&  Foire  Saint  Germain  1596.  Med  ve- 
mod  s&go  de  tillbaka  till  de  gamla  goda  tiderna?  d&  La 

Passion  de  Nostre  Seigneur  fylde  teatern  med  en  in- 

tresserad  publik.  De  sokte  ocks&  hos  Henrik  IV  utverka 

att  f&  spela  sin  gamla  religiosa  repertoir,  och  konungen 

1  Ej,  som  vanligen  efter  Par  fait  (III,  p.  23fi)  uppgifves,  1588.  Se 
Rigal,  Esquisse,  p.  16.  Jemf6r  for  denna  uppgift  saval  som  de  fiiljande: 
Sonli^,  cit.  arb.  p.  152  ff. 

*  Se  de  ofvan  citerade  verserna  om  honom,  p.  1<>2. 
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beviljade  deras  begaran,  men  parlamentet  nekade  stadfa- 

stelse.  Allt  gick  dem  emot  —  och  slutligen  upplato  de 

&nyo  sin  teater  kt  verkliga  sk&despelare,  ty  tiden  var  syn- 
barligen  trott  p&  deras  egna  konster.  1598  spelade  der 

en  trapp  engelska  sk&despelare,  om  hvilkas  representa- 
tioner  vi  dock  intet  veta,  och  kr  1599  uthyrdes  teatem 

samtidigt  kt  en  italiensk  och  en  fransk  fcrupp,  kommande 
fr&n  landsorten. 

Den  senare  utgjordes  af  Valleran  Lecomte  och  hans 

foljeslagare,  hvilka  redan  nu  antagit  titeln  af  Comediem 

frangais  ordinaires  du  Roi.  Valleran  ar  den  andre  verk- 

lige  sk&despelare,  som  namnes  i  den  franska  teaterns  an- 

naler.  »Det  var  en  stor  karl  med  godmodigt  utseende,* 

sager  Tallemant  des  Beaux.  Han  tyckes  emellertid  ej 

hafva  varit  n&gon  skicklig  ekononi  !,  och  troligen  var  defc 
denna  omstandighet,  jemte  konkurensen  med  italienarne,  som 

gjorde,  att  han  redan  mot  slutet  af  &ret,  den  20  Oktober 

1599,  begarde  att  blifva  lost  fr&n  sitt  kontrakt  med  brodra- 

skapet.  Ett  &r  senare,  den  20  Oktober  1600,  af  slots  emeller- 
tid ett  nytt  kontrakt  med  en  fransk  trupp,  hvilket  denna 

g&ng  undertecknades  af  Bobert  Gruerin,  valbekant  i  farsens 

historia  under  namn  af  Gros-Guillaume.  Denna  trupp  stan- 
nade  der  troligen  till  i  December  1003,  dk  en  italiensk  trupp 
afloste  den.  Senast  kr  1607  var  emellertid  Valleran  kter 

i  hotel  de  Bourgogne,  och  han  var  der  annu  1608,  dk 

afven  en  italiensk  trupp  spelade  der.  Fr&n  denna  tid  anda 

till  1628  kan  man  saga,  att  han  varit  stadig  gast  pi  hotel 

de  Bourgogne  ;  endast  kr  1622  lemnade  truppen  pd  grund 

af  stridigheter  med  brodraskapet  for  en  kortare  tid  denna 

seen  och  spelade  i  hotel  d? Argent.  Ar  1611  erholl  trup- 
pen rafctighet  att  kalla  sig  Troupe  royale  des  Comediens, 

en  titel,  hvilken  den,  sasom  ofvan  namnt,  redan  tidigare 

annekterat.     Dessa  sk&despelare  voro  s&ledes  den  forsta 

1  Les  Historiettes  de  Tallemant  des  Beaux.  3  £d.  par  Monraerqu^ 
et  P.  Paris.    Vol.  V,  p.  485. 
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ktingliga  truppen  i  Frankrike,  hvilken  dock  annu  ej  under- 
stoddes  af  konungens  handkassa. 

Det  var  nemligen  samma  trupp,  som  pi  ofvanbe- 

skrifna  satt  drog  ut  och  in  i  hotel  de  Bourgogne  fr&n 

1599 — 1628,  och  det  ar  den,  som  anda  fram  mot  1630  tol- 

kat  alia  denna  tids  dramer.  Att  det  ar  samma  trupp,  fram- 

g&r   bland  annat  af  den  omstandigheten,  att  det  ar  an  en 

an    en  annan  af  truppens  medlemmar,  som  namnes  i  kon- 

trakten  och  ofriga  handlingar  med  brodraskapet.    Det  var 

Valleran  Lecomte,  som  hade  undertecknat  det  forsta  kon- 

traktet,  och  hans  namn  aterfinnes  under  de  fyra  sista, 

hvilka  under  &r  1628  afslotos  med  brodraskapet.   Vi  veta, 

att   han  hade  med  sig  Francois  Vautray  2,  och  denne  spe- 
lade  der  annu  1620.    Likaledes  namnes  ofta  Mathieu  Le- 

febre,  kallad  La-Porte  samman  med  Valleran;  han  spelade 
der  1607  och  fans  der  annu  1619  men  var  dod  1627.  Ro- 

bert Guerin  har  undertecknat  det  andra  kontraktet;  han 

spelade  i  tragedien  under  namnet  La  Fleur,  men  ar  mest 

bekant  sasom  Gros-Guillaume,  under  hvilken  benamning 
han  upptradde  i  farsen.    Hans  hustru,  Mme  La  Fleur,  som 

var  en  af  truppens  fk  kvinliga  medlemmar,  ty  annu  spe- 

lades  fruntimmersrollerna  mest  af  manliga  sk&despelare, 

fans  der  annu  s&  sent  som  1633.    Gros-Guillaume  var  en 

af  truppens  mest  omtyckte  aktorer  —  det  var  han,  som 

ostraffadt  skamtade  med  sjelfva  Henrik  IV  3.  Han  spelade 
betjentroller,  den  skrytsamme  gaskognaren  och  excellerade 

i   drinkareroller,  men  ocks&  lar  han  ej   hafva  varit  vi- 

dare  nykter  utom  scenen.    Han  brukade  upptrada  i  hvit 

dragt  och  med  inmjoladt  ansigte;  han  var  ofantligt  tjock 

och   »magbaltet  delade  hans  kroppshydda  i  tv&  valdiga 

1  Endast  1604  var  der  pa  hotel  de  Bourgogne  en  annan  fransk 
trupp,  hvars  direktor  var  Thomas  Poirier;  om  denna  trupps  verksamhet 
ar  for  ofrigt  intet  kandt.  For  alia  dessa  uppgifter  om  dessa  trupper 

jemfor  Rigal,  Esquisse,  p.  28 — 47  och  Soulie,  cit.  stalle. 
2  Tallemant,  cit.  uppl.  V  p.  486. 
3  Tallemant,  ibidem  I  p.  18. 
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halfglober».  Med  hans  namn  ar  oskiljaktigt  forenadt  min- 
net  af  tveime  andra  skadespelare:  Hugues  Gueru,  som 

under  namnet  Gaultier  Garguille  spelade  gubbroller  i  far- 

sen  och  i  tragedien  kungar  under  benamningen  Flechelles. 

»Han  hade  en  forvanansvard  makt  ofver  sina  lemmar,  sa 

att  ban  var  en  riktig  marionett.  Han  var  ofantligt  mager, 

benen  langa,  raka  och  spensliga,  men  ansigtet  var  groft, 

hvarfor  han  alltid  spelade  med  mask  och  langt  spetsigt 

skagg,  svart  kalott,  svarta  skor  och  manchetter  af  rod  fris; 

strumpor  och  troja  af  svart  fris  fullbordade  utstyrseln. 

Ingen  kunde  se  honom  utan  att  skratta,  och  nar  han  bor- 

jade  sjunga,  vred  sig  parterren  i  konvulsioner.*  Den  tredje 
i  detta  komiska  klofverblad  var  Henri  Legrand,  som  under 

namnet  Turlupin  spelade  betjentroller  och  skalmar.  Han 

var  rodharig,  men  likval  vacker  karl  och  gaf  ej  kamra- 

terna  efter  i  lustighet. 

Dessa  aro  truppens  fornamsta  skadespelare,  kring 

hvilka  flera  andra,  dock  mindre  kanda,  gruppera  sig.  Sa 

Bruscambille,  hvars  verkliga  namn  mojligen  var  Deslau- 

riers,  hvilken  upptradde  pa  hotel  de  Bourgogne  redan  1609 

och  fans  der  annu  1619,  och  Jean  Farine,  hvilken  lar  bor- 

jat  sin  bana  som  operator  !. 
Denna  trupps  ankomst  till  hdtel  de  Bourgogne  be- 

tydde  ett  verkligt  framsteg,  och  forst  nu  var  mojligheten 

gifven,  for  att  ett  mera  konstmessigt  drama  har  kunde 

komma  till  uppforande. 

Truppen  medforde  ocksa  sin  egen  skadespelsforfattare 

—  Alexandre  Hardy,  och  dermed  fick  dramat  pa  hotel  de 

Bourgognes  seen  en  annan  karakter. 

Man  kanner  foga  om  Hardys  lif.  Han  var  fodd  i  Paris 

nagongang  mellan  aren  1569  och  157B  2.  Det  tyckes,  som 
om  han  erhallit  en  vardad  och  klassisk  uppfostran,  ty  af 

1  For  dessa  uppgifter  om  skadespelarne  jmfr  Rigal,  Hardy,  p. 
122-132. 

1  Rigal,  p.  8. 

Digitized  by Google 



-  21B  — 

&tskilliga  spr&kliga  vandningar  i  hans  stycken  kan  man 

finna,  att  han  af  de  gamla  spraken  atminstone  kant  latinet. 

Samtiden  hyste  beundran  for  hans  vetande.  Hans  van 

Guillebert  kallar  honom  »  grave  et  docte  Hardy »  *.  En 
annan  namner  honom  *  grand  demon  de  savoir»  och  annu 

Scudery  sager:  »Hardy  etait  plein  de  doctrine^.  Genom 

sin  uppfostran  och  sitt  vetande  stod  han  saledes  den  klas- 

siska  riktningen  nara,  och  han  var  en  larjunge  till  Ronsard 

och  Gamier;  isynnerhet  den  sistes  inflytande  pa  hans  dra- 
iner ar  omisskanneligt.  Men  yttre  omstandigheter,  om 

hvars  natur  vi  dock  intetveta,  tvungo  honom  redan  tidigt 

att  fly  till  teatern  for  att  soka  sitt  uppehalle.  Han  blef 

forfattare  for  en  kringresande  landsortstrupp.  Det  var  pa 

den  tiden  etb  bade  modosamt  och  foraktadt  yrke,  och  det 

har  saledes  hvarken  varit  hopp  om  ara  eller  guld,  som 

drifvit  hon#m  dertill.  For  hvarje  sty  eke  erholl  han  blott 

nio  livres,  och  han  var  saledes  tvungen  till  en  ren  mass- 

produktion  for  att  kunna  lifnara  sig.  Men  han  var  af  en 

facil  natur,  en  riktig  faiseur.  »Deux  mille  vers,»  later 

Guerret  honom  saga,  »sont  bientot  faits  et  Ton  sait  que 

bien  souvent  ils  ne  me  coutaient  que  vingt-quatre  heures. 

En  trois  jours  je  faisais  une  comedie,  les  comediens  Fap- 

prenaient,  et  le  public  le  voyait.  Quand  il  en  falloit  une, 

elle  etoit  prete  au  bout  de  huits  jours.*  Det  var  pa  detta 

satt  som  han  fran  1B93  (troligen  aret  fore  hans  debut)  till 

omkring  1632,  da  han  dog,  forfattat  mellan  700  till  800 

dramer.  Det  ar  en  jatteproduktion,  som  erinrar  om  vissa 

spanska  dramaturgers. 

Ej  underligt,  att  en  forfattare,  som  var  nodsakad  att 

arbeta  sa  hastigt,  lemnar  mycket  ofrigt  att  onska,  men 

hans  betydelse  ar  dock  literaturhistoriskt  stor.  Ty  det  ar 

han,  som  gjort  det  klassiska  dramat  spelbart  genom  att  i 

detsamma  ingjuta  medeltida  element.    Han  har  lyckats 

1  I  ett  poora,  som  foreg&r  fjerde  volymen  af  hans  skrifter. 
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astadkomma,  hvad  redan  s&  m&nget  drama  mot  slutet  af 

16  &rhundradet  forsokte,  att  forena  och  sammansmalta  defc 

folkliga  dramat  med  det  klassiska.  Det  ar  derfor  fran 

bans  teater,  som  hela  den  foljande  utvecklingen  utgar. 

Att  generationen  efter  honom  lyckades  drifva  dramat  till 

blomstring,  ar  ej  minst  Hardys  ara.  Annu  Corneille  er- 

inrade  sig  ju  de  lardomar,  som  hans  dramer  gifvit  honom. 

Ett  godt  hade  emellertid  detta  hans  hastiga  arbete 

med  sig  —  han  fick  ej  tid  att  skamma  bort  sin  stil  med 
dessa  preciosa  och  cirklade  vandningar  och  med  dessa 

kr&ngliga  metaforer  och  sockersota  bilder,  som  n&gra  &r 

senare  skulle  blifva  pa  modefc.  Hans  stil  ar  alltid  natur- 

lig,  fast  stundom  dunkel  och  ofta  flackad  af  v&rdslos- 

heter  af  hvarjehanda  art,  ty  han  har  ej  haft  tid  att  gifva 

tankarne  deras  pregnanta  och  fullodiga  uttryck.  Kanske 

ar  det  detta  forh&llande,  som  framfor  allt  v&H|it,  att  hans 

arbeten  s&  fort  glomdes.  Han  ofverlefde  sjelf  sin  berom- 

melse,  och  den  foljande  generationens  rika  blomstring  for- 
dunklade  belt  den  ara,  som  samtiden  skankt  honom.  Detta 

ar  dock  delvis  ofortjent,  ty  i  dramatisk  komposition  ar  han 

ofta  sina  efterfoljare  ofverlagsen,  och  hans  karaktersteck- 

ning  ar,  om  ock  sallan  djup,  ej  utan  en  viss  friskhet  och 
traffsakerhet. 

Under  sitt  l&nga  kringirrande  i  landsorten  hade  han 

nemligen  i  grund  och  botten  lart  sig  nagot,  som  hit- 
tills  varit  obekant  for  femtonhundratalets  dramaturger, 

och  som  dock  hvarje  teaterforfattare  m&ste  kanna:  sce- 

nens  fordringar  och  publikens  smak.  Jodelle  och  Gamier 

s&val  som  deras  efterfoljare  hade  aldrig  st&tt  teatern 

nara,  utan  hade  endast  sokt  att  imitera  de  klassiska  ma- 

sterverkens  retorik,  och  derfor  hade  de  heller  aldrig  spe- 

lats.  Om  Hardy  hade  kunnat  folja  sin  egen  smak,  hade 

han  sakerligen  liksom  de  skrifvit  tragedier  i  den  klassi- 
ska stilen,  hvilka  aldrig  kommit  till  uppforande,  derfor 

att  de  ej  lampade  sig  for  den  enda  seen,  som  fans,  nem- 
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ligen  hotel  de  Bourgognes.  Vissa  tecken  tyda  &tminstone 

p&,  att  tans  tidigaste  smak  legat  for  tragedien.  Men  no- 
den  band  honour  just  vid  denna  seen,  och  derfor  blef  ej 

tragedien  den  genre,  som  han  mest  kom  att  odla,  och  de 

ik  tragedier,  som  han  skrifvit,  hafva  underg&tt  forandrin- 
gar,  om  hvilka  sakerligen  hans  foreg&ngare  aldrig  dromt. 

Hans  egentliga  fait  blef  tragikomedien;  dessutom  kompo- 
nerade  han  d&  och  d&  en  pastoral,  skref  mojligen  afven 

en  och  annan  komedi;  men  troligare  ar,  att  han  i  detta  af- 
seende  holl  sig  till  de  gamla  farserna,  hvilka  under  denna 

tid  firade  sina  sista  glansdagar  p&  brodraskapets  teater. 

Af  hans  valdiga  produktion  ar  nu  mera  endast  kvar 

de  fyrtioett  dramer,  som  han  sjelf  utgaf;  dessutom  kanna 

vi  titlarne  p&  tretton  andra  stycken,  som  han  forfattadt. 

Af  dessa  bevarade  aro  elfva  tragedier;  de  aro  n&got  mera 

arkaistiska  i  stilen  och  utgora  s&ledes  troligen  hans  ald- 

sta  arbeten.  Endast  om  tv&  af  dem  veta  vi  med  sakerhet, 

att  de  uppforts  p&  hotel  de  Bourgogne,  ty  tragedien  pas- 

sade  ej  annu  riktigt  samman  med  dess  traditioner  2. 
Ty  om  hotel  de  Bourgognes  yttre  oden  under  denna 

tid  varit  omvexlande  nog,  hade  deremot  i  dess  inre  allt 

forblifvit  vid  det  gamla.  Repertoiren  hade,  s&som  redan  . 

i  det  foreg&ende  visats,  varit  rent  medeltida,  och  det  samma 

var  afven  forh&llandet  med  scenens  inredning  och  dekora- 

tionssystemet. 

Det  var  en  irregulier  seen,  p&  hvilken  det  ej  var 

mojligt  att  forverkliga  tidens  och  rummets  enhet.  Den 

bestod,  liksom  de  gamla  tillfalliga  teatrarnes,  af  tva  delar, 

husen  (maisons,  echaffaux,  les  echaffauds)  och  den  fria  plat- 

sen  mellan  dessa,  prosceniet.  Medan  s&ledes  p&  den  mo- 

derna  scenen  endast  en  lokalitet  framstalles  at  gangen, 

och  olika  lokaliteter  successivt  folja  p&  hvarandra,  och 

betinga  scenvexlingen,  sa  funnos  har  flere  lokaliteter  vid 

1  I  Guerre  des  autenrs  p.  57. 
7  Tragedierna  Mariamne  och  Didon. 
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sidan  af  hvarandra.  Scenen  kunde  samtidigt  forestalla  ett 

palats,  ett  fangelse  och  ett  zigenarlager  som  i  La  belle 

Egyptienne;  eller  ett  palats,  ett  fangelse,  ett  tempel,  ett 

haf  som  i  forsta  dagen  af  Pandoste.  En  af  de  mest  kom- 

plicerade  som  omnamnas  i  Memoir 'e  de  Mahelot  \  ar  den 
som  anvandes  i  Durvals  Agarite:  midt  p&  teatern  skall 

vara  en  kammare,  moblerad  med  en  praktfull  sang,  hvil- 

ken  kan  oppnas  och  tillslutas  efter  behag.  P&  ena  sidan 

af  teatern  uppstalles  ett  gammalt  faste,  vid  hvilket  sattes 

en  liten  b&t;  detta  fastet  bor  hafva  en  h&la  af  manshojd, 

fr&n  hvilken  b&ten  glider  ut.  Rundtom  fastet  skall  vara 

ett  haf,  tv&  fot  och  &tta  turn  hogt;  och  vid  sidan  om  fa- 

stet en  kyrkog&rd  med  en  klockstapel.  Tre  grafvar  och 

en  bank  p&  samma  sida  om  kyrkog&rden.  Ett  fonster, 

hvarifr&n  man  ser  mdlarens  butik,  hvilken  befinner  sig  p& 

andra  sidan  om  teatern,  prydd  med  taflor  och  andra  m&l- 

ningar,  och  vid  sidan  om  butiken  bor  der  vara  en  trad- 

g&rd  eller  skog,  i  hvilken  finnes  applen,  paron,  lyktgubbar 

och  en  kvarn  2  .  .  . 

Det  var  sSledes  i  allt  hufvudsakligt  den  gamla  me- 

deltida  iscensattningen,  som  man  bibeMllit  i  hotel  de  Bour- 

gogne,  dock  hade  man  infort  vissa  forenklingar,  ty  scenen 

var  ju  ej  der  s&  stor  som  p&  de  teatrar,  hvilka  man  for- 

dom  tillfalligtvis  uppfort  i  fria  luften.  Man  inskrankte  i 

vanliga  fall  husens  antal  till  fem  eller  sex  —  de  aro  ej 

flera  an  fem  i  den  ofvan  citerade  dekorationen  —  i  det  man, 
om  ett  drama  var  deladt  i  flere  dagar,  endast  uppsatte  dem, 

som  behofdes  for  aftonen.  Fordrade  den  ursprungliga 

texten  flera,  s&  generade  man  sig  ej  for  att  stryka  i  den- 

1  " Memoir e"  de  Mahelot  (ms.  fr.  24330  i  Bibl.  nat.)  ar  en  af  huf- 
vudkallorna  for  denna  tids  tcatervascndo.  Mahelot  hvilken  troligen 
omkring  1631  var  maskinist  i  hotel  de  Bourgogne,  har  i  dessa  anteck- 
ningar  angifvit  dekorationerna  for  en  mangfald  samtida  dramer  och 
stundom  afven  beledsagat  dem  med  teckningar.  Se  Rigal.  Hardy. 

Appendice  note  I. 
a  Rigal,  Hardy,  p.  175. 
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samma,  hvilket  just  ej  var  nagon  stor  skada  i  dessa  ofba 

oformliga  och  lost  sammanfogade  dramer.  Likaledes  lat 

man  bipersonerna  forsvinna  fran  scenen,  nar  ej  rolleri  ab- 
solut  fordrade  deras  narvaro,  och  inskrankte  ofver  hufvud 

taget  personernas  antal. 

Pa  en  seen  af  denna  beskaffenhet  var  det  saledes  en- 

dast  en  lokalitet,  ett  hus  at  gangen,  som  tjenstgjorde,  de 

andra  skulle  liksom  ej  existera  for  askadarnes  ogon.  Men 

vanligen  var  naturligtvis  denna  lokalitet  for  liten  att  rymma 

alia  de  upptradande,  och  de  maste  derfor  gruppera  sig  utan- 

for  densamma  pa  prosceniet  och  kanske  till  och  med  6f- 
verskrida  husets  granser;  man  kan  forestalla  sig  den 

forvirring,  som  latt  kunde  blifva  en  foljd  haraf ;  det  kunde 

handa,  att  man  till  slut  ej  ratt  visste,  hvar  handlingen  till- 

drog  sig.  Ofta  ser  sig  derfor  forfattaren  nodsakad  att 

lata  de  upptradande  personerna  sjelfva  genom  en  replik 

angifva,  hvar  de  befinna  sig.  Klart  ar,  att  det  pa  en  sa- 

dan  teater  var  omojligt  att  forverkliga  den  klassiska  tea- 

terns  program  om  rummets  och  tidens  enhet;  allt,  hvad 

man  har  begarde,  var  rask  handling  och  omvexling. 

For  att  kunna  lampa  tragedien  efter  denna  seen  och 

den  publik,  som  hotel  de  Bourgogne  annu  vid  Hardys 

framtradande  hade  till  sitt  forfogande,  maste  han  foretaga 

atskilliga  andringar  i  det  klassiska  schemat  —  i  den  tra- 

gedi,  som  skrefs  af  Garnier  och  hans  egen  samtida  Mon- 
chrestien.  Deras  tragedi  var  annu  ett  lasdrama,  i  hvilket 

handlingen  antingen  var  for  tunn  for  de  fern  akterna,  eller 

der  fakta  hopades  pa  fakta,  utan  att  dock  derfor  dramat 
vann  i  lif. 

Hardys  fortjenst  ligger  da  deri,  att  han  forstod  att 

gora  denna  klassiska  tragedi  spelbar  och  roande  for  pu- 

bliken.  Han  strok  forst  och  framst  koren,  som  hos  tra- 

goderna  under  femtonhundratalet  slutat  hvarje  akt?  och 

derigenom  blef  handlingen  hastigare  och  mera  spannande. 

Beholl  han  den  nagongang,  lat  han  den  ej  endast  vara 
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askadare,  utan  den  fick  ingripa  i  handlingen  och  fora  den 

vidare  f  ram  at.  » 

En  annan  vigtig  reform,  vid  hvilken  medeltidsdramat 

fatt  tjena  till  monster,  var,  att  ban  lat  handlingen  forsigga 

infor  askadarnes  ogon;  han  nojde  sig  ej  langre  med  bud- 
bararen,  hvilken  berattar,  hvad  som  tilldragit  sig  bakom 

scenen.  Hos  Hardy  do  nastan  alia  hjeltarne  pa  scenen, 

och  han  vajer  ej  tillbaka  for  att  lata  annu  mera  uppro- 

rande  handelser  tilldraga  sig  der.  I  Scedase  on  Vhospita- 
lite  violee  skandas  de  bada  flickorna  sa  godt  som  infor 

askadarnes  ogon;  de  kastas  i  en  brunn  och  uppdragas 

derifran  doda,  och  slutligen  begar  fadern  sjelfmord  pa 

deras  graf. 

Hos  Hardy  ar  det  ocksa  for  forsta  gangen,  som  man 

finner  en  genomford  handling,  ett  verkligt  skadespel,  scener 

och  akter,  som  logiskt  folja  pa  hvarandra.  De  kampande 

person erna  motas  och  mata  sina  krafter  infor  askadarens 

ogon,  och  de  intressen,  som  sta  pa  spel,  debatteras  pa  sjelfva 

scenen.  Ty  i  kompositionen  ligger  Hardys  styrka.  I  for- 
magan  att  skarpt  genomtanka  amnet  och  klart  fa  fram  alia 

dess  dramatiska  pointer  ofvergar  han  foregangarne  och, 

hvad  som  framfor  allt  lander  honom  till  ara,  manga  af  sina 

efterfoljare.  Jemfor  man  hans  arbeten  med  foregangarnes 

och  efterfoljarnes,  sasom  Rigal  i  de  fiesta  fall  gjort,  sa 

trader  detta  forhallande  klart  i  dagen. 

Jodelles  Didon  sc  sacrifiant  ar  icke  nagot  egentligt 

drama.  Aeneas  har,  da  det  borjar,  redan  beslutat  sig  for 

att  ofvergifva  Dido,  och  dramat  blir  sedan  endast  en  lang 

foljd  af  elegier  ofver  denna  handling. 

Hardys  Didon  ar  visserligen  ilia  skrifven,  men  det 

ar  dramatiskt  i  hela  sin  anlaggning. 

I  forsta  akten  har  Aeneas  annu  ej  bestamt  sig,  for 

hvilket  steg  han  skall  taga.  Han  har  borjat  tanka  pa,  att 

han  maste  fortsatta  sin  resa  till  Italien,  och  han  kanner 

samvetskval  ofver,  att  han  ej  redan  gjort  det.    Dido  ar 
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orolig,  hon  har  redan  markt,  att  n&got  stalt  sig  emellan 

henne  och  hennes  alskare.  Aeneas  ger  bef alining  att  klar- 

gora  skeppen  till  affarten,  utan  att  dock  annu  vara  saker 

p&,  om  han  liar  mod  att  foretaga  den. 

Andra  akten  ar  visserligen  mindre  inneh&llsrik,  men 

for  dock  handlingen  fram&t.  Allt  drifver  Aeneas  mot  &f- 
farden:  kamraternas  uppmaningar,  sonens  barnsliga  vrede, 

och  noggranna  order  gifvas  for  resan.  For  att  n&gofc  bota 

p&  det  tunna  i  deAa  handling  ar  en  episod  inlagd,  som 

kan  fangsla  ask&darnes  sinnen,  utan  att  den  dock  har  n&got 

egentligt  inflytande  p&  handlingens  g&ng. 

I  tredje  akten  folja  s&  hufvudscenerna  mellan  Aeneas 

och  Dido.  Han  motst&r  hennes  boner,  men  ar  sjelf  till- 

intetgjord  af  afskedets  smarta.  Dido  har  emellertid  ej  annn 

uppgifvit  allt  hopp  om  att  kvarh&lla  honom.  Hon  sander 

sin  fortrogna  for  att  beveka  honom,  att  om  ej  for  alltid 

sl&  sig  ned  i  Kartago,  sk  &tminstone  droja  till  en  lamp- 

ligare  Srstid.  Pi  detta  satt  skall  hon  f&  tid  att  gora  sig 

fortrogen  ̂ med  skilsmessan  frSn  honom. 

I  fjerde  akten  upptrader  emellertid  Mercurius  och 

starker  Aeneas  slappnade  mod.  Han  motstSr  den  fortrog- 
nas  boner,  och  dermed  ar  redan  Didos  beslut  taget:  hon 

vill  do.  Men  hon  beherskar  sig  och  doljer  for  sin  omgif- 

ning  sina  dystra  planer  samt  ger  befallning,  att  afskeds- 

offret  skall  iordningstallas. 

I  femte  akten  foljer  derp&  upplosningen,  hvilken  ar 

lagd  till  ratta  med  mycken  skicklighet.  Forberedelserna 

till  offret  afslutas.  Barge  varseblir  hennes  blekhet  och  far 

en  misstanke,  om  hvacl  som.  forestar.  Det  finnes  en  dub- 

beltydighet  i  Didos  ord,  hvilken  forstarker  denna  stamning, 

och  slutligen  foljer  katastrofen,  val  forberedd  och  dock 

ovantad:  infor  &sk&darnes  ogon  stoter  Dido  dolken  i  sitt 

hjerta. 
Didon  ar  jemte  Mariamne  (den  mest  beromda  af  hans 

tragedier)  den  enda  regelratta;  de  ofriga  nio  aro  mer  eller 

Digitized  by 



—  222  — 

mindre  oregelbundna  och  skilja  sig  foga  fr&n  hans  tragi- 
komedier.  Det  var  denna  genre,  som  mest  intresserade 

hans  publik;  foreloparne  till  densamma  ha  vi  redan  tagit  i 
skarsk&dande  i  femtonhundratalets  blanddramer.  Om  han 

s&ledes  ej  precis  har  skapat  denna  genre,  har  han  i  hvarje 

fall  bragt  den  p&  modet,  och  den  herskar  derefter  enval- 
valdigt  p&  scenen  under  hela  borjan  af  sextonhundratalet. 

Vi  hafva  sett,  huru  redan  strax  efter  Plejadens  upp- 
tradande  ej  s&  f&  medeltida  drameAillegnade  sig  denna 

titel  och  i  mSnga  fall  med  ej  s&  liten  ratt.  Medeltidsdra- 

mat  hade  ju  redan  den  blandning  af  allvarliga  och  komi- 

ska  scener,  som  utm&rker  tragikomedien;  1  detsamma  upp- 

trada  personer  ur  olika  samhftllsklasser,  ej  som  i  den  re- 

gelratta  tragedien  endast  gudar,  furstar  och  furstinnor. 

Det  hade  flera  handlingar,  hvilka  lopte  jemsides  med  hvar- 

andra,  och  oftast  lycklig  upplosning,  n&got  som  dock  hvar- 
ken  d&  eller  under  borjan  af  sextonhundratalet  var  ett 

nodvandigt  vilkor  for  genren. 

Samma  tekniska  egenskaper  utmarka  afven  Hardys 

och  hans  efterfoljares  tragikomedier.  Stundom  aro  de  till 

och  med  annu  delade  i  journees.  S8,  troligen  det  aldsta 

stycke  vi  hafva  kvar  af  Hardys  produktion:  Theagene  et 

Chariclee^  som  val  ocks&  mest  af  alia  hans  skrifter  p&min- 
ner  om  de  gamla  medeltidsdramerna.  Det  ar  deladt  i  S,tta 

dagar,  och  utgor  en  dramatisering  af  Heliodorus  gamla 

roman.  Iscensattningen  ar  s&  inkr&nglad,  scenen  vexlar 

s&  ogeneradt,  att  man  stundom  har  sv&rt  for  att  bestamma, 

hvar  handlings  egentligen  tilldrager  sig.  Stycket  ar  fullt 

af  bataljer  och  skrifvet  i  en  d&lig  och  dunkel  stil.  Men 

Hardy  har  dock  vidtagit  forandringar  afven  i  tragikome- 

dien, och  har  som  ofverallt  ligga  hans  fortjen3ter  i  kom- 

positionen.  Nar  han  l&nar  sitt  amne  ur  en  eller  annan 

episk  framstallning,  borjar  han  ej  helt  enkelt  med  borjan 

och  fortg&r  till  slutet,  endast  sonderklippande  berattelsen 

i  dialog.    Han  griper  ut  ur  amnet,  hvad  som  ar  drama- 
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tiskt  mojligt,  koncentrerar  handlingen  och  arrangerar  den 

effektfullt.  Vill  man  nainna  den  vasentliga  skilnaden  mellan 

tans  tragedier  och  hans  tragikomedier,  ligger  den  deri,  att 

han  i  dessa  senare  framfor  allt  lagger  an  p&  handlingens 

rikedom  och  omvexling;  han  vill  med  dem  framfor  allt 

roa  &sk&daren.  Hans  tragedier  hafva  dessutom  i  allman- 

het  endast  en  handling;  tragikomedierna  deremot  nastan 

alltid  flera,  hvilka  lopa  parallelt  med  hvarandra,  tills  de 

slutligen  motas  i  upplosningen.  Flere  af  dem  hafva  antikt 

amne  liksom  tragedierna,  men  det  vanliga  ar,  att  Smnet 

stammar  fr&n  en  eller  annan  modern  novell,  och  de  bevara 

fr&n  detta  sitt  ursprung  sin  romantiska  karakter. 

Fr&n  teknisk  synpunkt  —  den  enda,  fr&n  hvilken 

Hardys  dramer  har  behandlas  —  kan  man  afven  anse  pasto- 

ralerna  och,  hvad  Bigal  kallar  mytologiska  stycken,  for 

tragikomedier.  I  de  forra  har  han,  s&som  ju  afven  narq.- 

net  anger,  hemtat  amnet  ur  antikens  fabelverld.  De  p&- 

minna  i  ofrigt  narmast  om  v&ra  operor. 

Afven  pastoralen  har  Hardy  fort  upp  p&  den  franska 

scenen,  ty  de  som  under  slutet  af  femtonhundratalet  skref- 

vos,  fortjena  sallan  namnet;  flere  af  dem  aro  endast  eklo- 

ger.  Defc  ar  ej  den  engelska  eller  spanska  pastoralen,  hvil- 
ken varit  hans  forebild;  m&nga  af  dessa  senare  voro  annu 

ej  ofversatta,  di  Hardy  fullt  beherskade  sin  form.  Det 

ar,  s&som  han  ocksS,  sjelf  sager,  italienarne,  hvilka  varit 

hans  laromastare:  »L'invention  de  ce  poeme  est  due  a  la 
galantise  italienne  qui  nous  en  donna  le  premier  modele; 

ses  principaux  et  plus  cel&bres  auteurs  sont  Tasse,  Guarini, 

et  autres  sublimes  esprits  .  .  .  Ce  sont  les  docteurs  du  pays 

latin,  sous  lesquelles  j'ai  pris  mes  licences,  et  que  j'estime 

plus  que  tous  les  rimeurs  d'aujourd'hui.* 
Hans  pastoraler  aro  ej  heller  originellare  an  flertalet 

af  hans  samtidas,  men  de  aro  klarare  och  battre  kompo- 

nerade.   Han  har  afven  faststalt  typen  och   l&ngt  ifr&n 
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att,  som  man  sagt,  hafva  l&nat  af  Honore  d'Urfe,  kan  man 
saga,  att  denne  st&r  i  en  viss  tacksamhetsskuld  till  Hardy. 

Han  komponerade  pastoraler  hela  sitt  lif,  utan  att 

just  forandra  mycket  i  deras  sammansattning,  och  genren 

ar  ju  afven  i  sin  stranga  begransning  temligen  sv&r  att 

variera.  De  forsta  hafva  kanske  en  enklare  handling  och 

finare  karaktersteckning  samt  ansluta  sig  narmast  till  tra- 

gedien;  de  senare  likna  mera  tragikomedierna,  i  det  han- 
delserna  aro  mera  hopade  och  omvexlande  an  i  de  forra. 

De  fornamsta  egenskaperna  i  hans  dramer  aro  spr&kets 

naturlighet  och  handlingens  lif.  Han  forstod  scenens  for- 
dringar:  deri  ligger  hans  betydelse.  Han  sammanf attar  hela 

femtonhundratalets  dramatiska  anstrangningar.  Af  det  klas- 

siska  dramat  tillegnade  han  sig  retoriken  och  kompositio- 
nens  klarhet,  och  fr&n  medeltidsteatern  tog  han  allt,  hvad 

som  kunde  tagas:  de  romantiska  amnena,  iscensattningen, 

handlingen.  Hvad  han  ej  tog,  det  blef  liggande,  och  mycket, 

som  han  tog,  gick  under  den  vidare  utvecklingen  forloradt. 

Derfor  kan  man  ocks&  saga  att,  med  Hardy  har  medeltids- 

dramat  forsvunnit  och  uppg&tt  i  en  hogre  enhet:  Hardy s 

drama  dr  i  Frankrikc  det  fornta  moderna  scendramat.  Det 

ar  derfor  ocksa  med  honom,  som  den  nya  utvecklingen, 

hvilken  kulminerar  med  Corneille  och  Racine,  tager  sin 

borjan. 

Hardys  tragikomedi  var  en  ofverg&ngsform  mellan 

medeltidsdramat  och  den  regelriitta  tragedien,  hvilken  srnS- 

ningom,  om  ock  lAngsamt,  skulle  undantranga  densamma. 

Huru  stora  fortjenster  Hardy  an  inlade  om  det  franska 

dramat,  s&  saknar  han  dock  skaldens  hogre  egenskaper. 

Han  formAr  aldrig  vacka  ett  verkligt  lefvande  intresse  for 

sina  personer  och  deras  handlingar.  Aldrig  forefalla  hans 

dramer  battre,  an  dk  man  kallt  resonerar  sig  igenom  dem 

fr&n  situation  till  situation.  Man  m&ste  d&  beundra  kom- 

positionens  traffsakerhet  och  klarhet,  den  val  genomforda 
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motiveringen  och  karakterernas  sannolikhet.  Men  den  t&n- 

dande  gnistan  saknas  alltid,  och  man  ryckes  icke  med  af 

hans  foredrag.  Han  ar  for  mycket  faiseur.  Det  &r  endast 

som  tekniker  han  eger  verkligt  varde,  men  s&som  s&dan 
var  han  ocks&  Corneilles  forste  laromastare.  Man  skulle 

kiuina  kalla  honom  sextonliundratalets  Scribe.  Liksom 

denne  skapade  han  den  form,  i  hvilken  efterfoljarne  skulle 

inbl&sa  den  lifgifvande  anden. 

Med  Hardys  tragikomedi  var  ett  verkligt  framsteg  ta- 
get  p&  hotel  de  Bourgognes  seen.  Icke  blott  denna  teaters 

vanliga  publik,  utan  afven  det  mera  bildade  och  fornama  sall- 

skapet  lat  sm&ningom  locka  sig  dit  af  det  literara  element, 

som  dock  fans  i  hans  dramer.  Dessutom  spelade  man  pa- 

storaler,  och  pastoralen  var  hogt  p&  moden.  Och  narvaron 

af  den  elegantare  publiken  uppmuntrade  unga  forfattare 

s&som  Racan,  Mairet  och  Gombauld  att  lemna  sina  dra- 

mer till  hotel  de  Bourgogne.  P&  detta  satt  uppstod  smi- 
ningom  en  vexelverkan  mellan  teatern,  forfattarne  och  den 

bildade  publiken,  hvars  dramatiska  intresse  &nyo  p&  all- 
var  var  vackt.  Detta  forh&llande  skulle  snart  visa  sitt  in- 

flytande  p&  dramats  vidare  utveckling. 

Tragikomedien  var  alltjemt  den  herskande  drama- 

tiska formen,  och  denna  genre  har  val  aldrig  haft  en  s& 

skarpsinnig  och  entusiastisk  forsvarare  som  Fran9ois  Ogier 

i  foretalet  till  andra  upplagan  af  Jean  Schelandres  tra- 

gikomedi Tyr  et  Sidon  (1628;  forsta  upplagan  hade  utkom- 
mit  redan  1608)  och  det  kanske  just  derfor,  att  man  nu 

p&  all  var  borjade  att  diskutera  genrens  vara  eller  icke 

vara.  I  tidens  literara  salonger  borjade  man  &ter  tala  om 

reglerna,  hvilka  varit  glomda  allt  sedan  Plejadens  dagar. 
Grefve  de  Carmail  och  kardinal  de  La  Valette  talade  derom 

med  Mairet,  grefve  de  Fiesque  sokte  intressera  sk&despe- 

larne  derfor,  och  Chapelain,  som  var  deras  ifrigaste  tals- 

man,  hade  snart  ofvertygat  Richelieu  om  deras  allenaher- 
15 
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skande  giltighet.  Kort  och  godt,  man  befann  sig  i  hvad 

abbe  d'Aubignac  kallat  la  seconde  renaissance  des  regies. 
Det  var  inflytandefc  fran  dessa  kretsar,  som  form&dde 

Mairet  att  skrifva  sin  Silvanire,  hvilken  visserligen  blott 

ar  en  pastoral,  men  s&som  forfattaren  i  foretalet  berom- 

mer  sig  af,  komponerad  »avec  toutes  les  rigueurs  que  les 

Italiens  ont  accoutume  de  pratiquer,  en  prenant  leurs  me- 
sures  sur  celles  des  anciens  Grecs  et  Latins*.  Hela  detta 

foretal  ar  ett  forsvar  for  enheterna. 

Hotel  de  Bourgogne  gjorde  emellertid  alltjemt  mot- 
st&nd  mot  det  nya  modet,  och  som  det  tyckes  ej  utan  skal. 

Silvanire,  som  dock  ej  i  storre  ni&n  afvek  fr&n  den  irre- 

guliera  teatern,  hade  appladerats,  nar  den  uppforts  infor 

den  utvalda  publiken  hos  hertig  Montmorency,  men  den 

vann  ingen  framg&ng,  nar  den  spelades  pa  hotel  de  Bour- 

gogne. »I1  faut  avouer»,  sager  Mairet  sjelf  i  foretalet  till 

Silvanire,  »que  cette  regie  (regeln  om  24  timmar)  est  de 

tres  bonne  grace  et  de  tres  difficile  observation  tout  en- 

semble, a  cause  de  la  sterilite  des  beaux  effets  qui  rare- 

ment  se  peuvent  rencontrer  dans  un  si  petit  intervalle  de 

temps.  C'est  la  raison  de  THotel  de  Bourgogne,  que  met- 

tent  en  avant  quelques-uns  de  nos  poetes,  qui  ne  s'y  veu- 
lent  pas  assujetir.» 

Det  var  s&ledes  sk&despelarne,  som  satte  sig  emot 

reform  en,  naturligen  derfor,  att  publiken  annu  holl  p&  les 

beaux  effets,  p&  den  rikare  handlingen  och  det  medeltida 

dekorationssystemet. 

Det  var  derfor  sakerligen  ej  utan  betydelse  for  den 

regelratta  tragediens  utveckling,  att  vid  denna  tid  Mon- 
dory  kommit  till  Paris  och  der  grundlagt  en  ny  teater. 

Han  var  ej  bunden  af  hotel  de  Bourgognes  traditioner, 

han  hade  ej  till  sitt  forfogande  dess  rika  dekorationsma- 

gasin  med  alia  slotten,  grottorna  och  kamrarne;  for  ho- 
nom  kunde  den  enkla  seen,  som  den  regelratta  tragedien 

efterstrafvade,  blott  vara  en  fordel. 
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Ar  1634  spelades  af  honom  p&  theatre  de  Marais 

Mairets  Sophonisbe,  och  dermed  kom  tragedien  p&  modet. 

Afven  forfattare  som  Scudery  och  Benserade,  hvilka  forut 

varit  bland  tragikomediens  ifrigaste  anhangare,  sokte  nu 

att  foga  sig  efter  den  nya  parollen.  Alia  skrifva  nu  tra- 

gedier.  Ar  1636  firade  Mondory  sina  storsta  triumfer  i 

Corneilles  Cid  och  Tristan  L'Hermites  Mariane. 

Och  dermed  kan  man  saga,  att  den  regelratta  trage- 

dien afg&tt  med  segern,  ty  nu  har  den  f&tt  fast  burskap 

p&  teatern,  och  den  ar  ej  langre  endast  ett  lasdrama:  den 

spelas. 

Men  ingalunda  hade  derfor  tragikomedien  detronise- 
rats  eller  tragedien  natt  fram  till  sin  definitiva  form.  Ty 

just  de  forfattare,  som  mest  bidragit  till  den  senares  forsta 

framg&ngar,  &tervande  till  tragikomedien.  Mairet  skref 

L'lllustre  Corsaire  efter  Sophonisbe  och  Scudery  L'Amant 
liberal  efter  ftlort  de  Cesar. 

Ej  heller  hade  tragedien  annu  verkligen  n&tt  det 

ideal,  som  den  sa  lange  strilfvat  efter;  hvarken  Mairets 

Sophonisbe  eller  Corneilles  Cid  aro  regelratta.  Handlingen  i 

Sophonisbe  flyttar  sig  ej  blott  fr&n  den  ena  salen  till  den 

andra  i  drottningens  palats,  utan  den  tilldrar  sig  afven 

utom  palatset:  Masinissa  befaller  sina  soldater  att  skynda 

till  palatset  for  att  storma  det. 

Och  huru  det  forh&ller  sig  med  Cid,  framg&r  t.  ex. 

af  ett  yttrande  af  Scudery  i  hans  Observations  sur  le  Cid: 

»Le  theatre »,  sager  han,  »en  est  si  mal  entendu,  qu'un 
meme  lieu  representant  Tappartement  du  roi,  celui  de  Tin- 

fante,  la  maison  de  Chimene  et  la  rue,  presque  sans  chan- 
ger de  face,  le  spectateur  ne  sait  le  plus  souvent  ou  sont 

les  acteurs.»  Scudery  forebr&r  med  andra  ord  Corneille, 

att  han  l&tit  handlingen  i  dramat  forsigg&  p&  fyra  olika 

platser  (i  konungens  rum,  i  infantinnans,  i  Chimenes  hus 

och  p&  gatan)  utan  att  angifva  detta  forh&llande  genom 

dekorationen  (»presque  sans  changer  de  face»),  och  foljden 
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deraf  ar  den,  att  isk&daren  ej  riktigt  vet,  hvar  han  be- 
finner  sig.  Forh&llandet  var  icke  annorlunda  i  de  andra 

samtida  tragedierna  (i  Scuderys  Mort  de  Cesar  och  Cor- 

neilles  Me'dee  t.  ex.) 
Men  man  strafvade  alltjemt  vidare  p&  den  inslagna 

vagen.  Horace,  Cinna  och  framforallt  Polyeucte  beteckna 

markestenar  fram&t.  Men  kan  man  verkligen  saga,  att 

Corneille  n&gonsin  kande  sig  fullt  hemma  i  detta  system, 

han  som  alltid  hade  en  viss  forkarlek  fr&n  sin  ungdom 

for  den  yttre  handlingen  i  ett  drama?  Ar  det  ej  forst 

med  Racine,  som  man  kan  saga,  att  de  tre  enheterna  ej 

l&ngre  generade?  Hos  honom  ar  man  fjerran  fr&n  alia 

hftndelser  i  yttre  mening;  i  hans  drama  ar  det  endast  den 

sista  skitkedjan  i  en  l&ng  foljd  af  handelser,  som  fores 

fram  for  v&ra  ogon:  hans  drama  ar  helt  katastrof  och 

psykologisk  utveckling,  och  handlingen,  rummet  och  tiden 

aro  inneslutna  inom  en  s&  liten  krets,  att  dessa  tre  regler, 

hvilka  v&llat  Corneille  s&  mycken  pliga,  aldrig  gjorde 

honom  n&gon  svarighet. 

1  Se  Ri^al,  E.,  De  l^tablissement  de  la  trag&lie  en  France  i 
Revue  (Vart  dramatique.   VII,  p.  65  IF. 
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